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هرامش 85 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 85

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

هناگی راگدرورپ  مان  هب 

! ناتسود مالس 

، كاخ دنک و  یم  بت  نیمز ، هک  یلصف  میوش ؛ یم  کیدزن  رگید ، یلـصف  زاغآ  هب  ام  تسا و  نایاپ  هب  ور  ون ، لاس  زا  لصف  نیتسخن 
.دزیخرب شا  هیوش  اپ  هب  هک  دوش  یم  یتسد  هنشت 

میور یم  رهشمرخ  هب  تسخن ، مییاه : کشا  اهدنخبل و  نامهیم  لاسما ، دادرخ  رد  اما  تشون ؛ میهاوخ  رگید  یلاجم  رد  ناتـسبات ، زا 
زبس رهشمرخ  ات  دنتفر  لابکبـس ، هک  ار  ینادرم  رویغ  هرطاخ  دای و  میونـشب و  تسا ، دنلب  عماج  دجـسم  هرانم  زا  هک  ار  يدازآ  ناذا  ات 

.میرادب یمارگ  دنامب ،

نـشج نامهیم  ات  میور  یم  تسا ؛ نیمز  يور  رب  دـنوادخ  توکلم  زا  يا  هکت  هک  میرو  یم  هنیدـم  رد  يا  هناخ  ینامهیم  هب  هاگ ، نآ 
ملاع ناراتسرپ  همه  هلسلسرس  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  اهنآ  تسد  رد  تسد  میـشاب و  مشاه  ینب  هلیقع  دنمهوکـش  دالیم 
رورم ار  يدرم  تارطاخ  نامسیخ ، ياه  مشچ  اب  مینز و  یم  نارامج  هب  مه  يرـس  .مییوگب  شابداش  ار  ربص » هروس   » لوزن دنناد ، یم 

يروهمج  » میقم ار  ام  دیـشروخ ، دصیـس و  رازهکی و  لاس  نیدرورف  مهدزاود  رد  دناسر ، نامـسآ  هب  ار  ام  ياه  تسد  هک  مینک  یم 
.دش نامسآ  رفاسم  دنک و  نیمز  زا  لد  تشه ، تصش و  دصیس و  رازه و  لاس  دادرخ  مهدراهچ  رد  ماجنارـس ، درک و  يدمحم » لگ 
حور  » هاگن قرب  تسا و  ناکاپ  هلالس  هلسلس  زا  هک  دش  هدرپس  يدرم  تسد  هب  بالقنا ، زبس  قریب  وا ، چوک  زا  سپ  هک  رکـش  ار  ادخ 

.دشخرد یم  شنامشچ  رد  یهللا ،»

*
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تمرح دیلپ ، كاپان و  ییاه  تسد  هک  میدید  میدینش و  دادرخ 1385 ، تاراشا  پاچ  ییارآ و  هحفص  ینیچ ، فورح  راد  ریگ و  رد 
يرکسع نسح  ماما  يداه و  ماما  ترضح  نیفیرش  نیمرح  دنتسکش و 

انحاورا هّللا -  هیقب  ترـضح  نیرخآ ، دوعوم  لد  رب  غاد ، دـش و  گرزب  مغ  نیا  راوـگوس  هعیـش ، .دنتـسب  هلوـلگ  هب  ار  مالـسلاامهیلع 
اه لد  رب  هک  یمخز  زا  هاـم  دـنچ  دـسر ، یم  ناتتـسد  هب  تاراـشا  زا  هرامـش  نیا  هک  یناـمز  هچرگا  .تسـشن  ادـفلا -  همدـقم  بارتل 

يربهر و مظعم  ماقم  جع ،) ) رصع یلو  ترضح  هاگـشیپ  هب  ار  گرزب  هودنا  نیا  .تسا  هزات  زونه  نآ  تحارج  اما  هتـشذگ ، تسـشن ،
.مییوگ یم  تیلست  دنراد ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ورگ  رد  لد  هک  اهنآ  همه 

ریبدرس امش : ملق  شزاون  هار  هب  مشچ 
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ینامسآ ياه  همزمز 

يدمحم سابع  !/ ریگب ار  میاه  تسد 

نآ اه ، هنیآ  مامت  زا  رتوس  نآ  ربب  ارم  ربب ، تا  ینابرهم  ینامهم  هب  ارم  دـندش ، رادـیب  اه  جاـک  نارتوبک و  ماـمت  هک  یتقو  زور ، کـی 
.منک یط  دیاب  هک  ییاه  يراد  هدنز  بش  مامت  زا  رتوس 

؟ منکشب هبوت  منک و  هبوت  ار  مناهانگ  دیاب  یک  ات  مرامشب ؛ ار  هراتس  نیرخآ  ات  دیاب  یک  ات 

.مرادن ار  یسک  وت  زا  ریغ  .ما  هدرک  هانگ  تا  هدرمشن  ياه  هراتس  هزادنا  هب  نم  ایادخ !

.دنریم یم  میاه  بل  يور  دنراد  میاه  مالس  .دسرپ  یمن  ار  ملد  لاوحا  اهزور  نیا  سک  چیه 

! نک رپ  متسرف ، یم  وت  يارب  هک  هزات  یمالس  رطع  زا  ار  مقاتا  اه ، حبص  مامت  زا  رتدوز  حبص ، زور  کی  نیرت ! گرزب  يا 

! مریمب وت  تیمیمص  يوب  زا  تسم  راذگب 

! راپسب ناراب  ياه  هیآ  هب  ارم 

! نک لیدبت  هناقشاع  ياهزاوآ  هب  ارم 

! شخبب تا  ینابرهم  هب  ارم 

خزود رد  اهراب  نم  .دنا  هتخود  شتآ  زا  ار  میاه  سابل  تسا ، هدوب  شتآ  زا  رپ  مناویل  اه  لاس  نم 

سوباک زا  يا  هچقاط  بل  ار  میاه  باوخ  هک  تساه  لاس  .ما  هتخوس  هانگ ، شتآ  رد  اه  لاس  نم  .ما  هدش  بوذ  باذم ، ياه  بارس 
هاچ نیرت  قیمع  رد  نم  هک  تساه  لاس  .تسا  هدناوخن  زاوآ  هتسشنن و  نم  هناش  يور  يا  هدنرپ  چیه  هک  تساه  لاس  .ما  هتشاذگ  اج 

یناشیپ مرش  قرع  اه ، یکاپ  هک  تساه  لاس  .دنا  هدش  ریثکت  هانگ  زا  مندب  ياه  لولس  مامت  .ما  هتسیرگ  ندرم ، سپاولد  ناهج ، ياه 
، اه یهایس  دنا و  هدرک  شومارف  ار  ما 
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یهوک يور  هبور  اه  لاس  نم  .دهد  یمن  ار  میاهدایرف  باوج  یهوک  چیه  رگید  هک  تساه  لاس  .دنا  هدش  نم  نایاپ  یب  ياهدـنخبل 
لثم تسا ؛ هدرک  رهق  نم  اب  مه  نیمز  یتح  .مدرگ  یم  مدوخ  لابند  هک  تساـه  نرق  نم  .ما  هتـسشن  میادـص  كاوژپ  رظتنم  قشع ، زا 

.تشاذگ یهاوخن  میاهنت  هاگ  چیه  وت  هک  مناد  یم  اما  .ریوک  اب  ناراب  رهق 

ارم اما  یتسه ؛ اج  همه  هک  ییوت  .دز  مهاوخ  خـی  ناتـسمز ، همه  نیا  تشپ  ینک ، میاهر  وت  رگا  .مراد  ار  وت  اهنت  ییاهنت ، همه  نیا  زا 
مگ ار  مدوخ  ما ، هدرک  مگ  ار  وت  تمـس  ما ، هدرک  مگ  ار  هلبق  تمـس  هک  تساه  لاـس  یتح  ندـمآ ؛ ياـپ  هن  تسا و  ندـمآ  يور  هن 

؛ دننز یم  خی  دنراد  مناتـسد  موش ! دنلب  هرابود  ات  ریگب  ار  میاه  تسد  .يا  هدـید  ارم  هشیمه  يا ، هدوب  نم  اب  هشیمه  وت  یلو  ما ؛ هدرک 
! دننک فراعت  نم  هب  هراتس  هرابود  میاه  مشچ  ات  نک  دیشوخ  زا  رپ  ار  متونق 

.ناهانپ یب  ریگتسد  يا  ریگب ، ار  میاه  تسد 

يداب تهزن  / نکن عطق  تناماد  زا  ارم  لسوت  تسد 

اب هک  شرتسگ  رهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  رتهب  یسک  هچ  تسا ، تفأر  تمحر و  رسارس  شدوجو  هک  یـسک  هب  لسوت  يارب 
هک دـنا  هتخومآ  یکدوک  زا  ار  ام  دزاس !؟ یم  يراج  تفوطع  ناراب  شهاگن ، ره  اب  دراـک و  یم  هنیـس  غاـب  رد  قشع  لـگ  سفن ، ره 

.میهد رارق  شیوخ  وا و  هطساو  ار  وا  بوبحم  نیرتزیزع  یگرزب ، زا  ییوزرآ  نتساوخ  يارب 

يراکهانگ عیفش  ار  وا  هدرک و  ناهنپ  تبوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشپ  ار  دوخ  هک  یـسک  زا  تفات  یهاوخرب  يور  هنوگچ 
؟ تسا هداد  رارق  وت  دزن  رد  شیوخ 

هب دـیما  مشچ  هتخیوآ و  تبرقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـن  تمارک  ناـماد  هـب  هـک  ار  یـسک  شهاوـخ  داد  یهاوـخن  خـساپ  هنوـگچ 
؟ تسا هتخود  وا  تطاسو 

ار دـنمدرد  هراـچیب  نآ  رگا  یتح  دـننارب ، شیوخ  فطل  ناتـسآ  زا  یلاـخ  تسد  ار  یلئاـس  هک  تسین  ناـمیرک  مارم  رد  هک  مناد  یم 
نیکـسم رب  ار  هار  هک  تسه  همه  نآ  اطع ، فطل و  بابرا  تواخـس  دوج و  یلو  دنناشنب ؛ دوخ  ماعنا  هرفـس  رب  ار  وا  هک  دشابن  یتقایل 

تـسد ما ، یتسدگنت  همه  اب  هک  هدیـشخب  نآ  تراسج  ارم  هک  تسوت  تیانع  هقباس  نیمه  دنک و  هرفـس  مه  شیوخ  اب  ار  وا  ددنبن و 
.یشخبب یفرش  زین  ارم  ات  منک  زارد  تیوس  هب  لسوت 

يوربآ هب  ار  وت  دشوج ! یم  هشیمه  تتمارک  همشچ  دشورخ و  یم  هشیمه  تتمحر  ناشفشتآ  هکنآ  يا 
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.ینکن روک  ار  مدیما  مشچ  ییامنن و  عطق  تناتسآ  زا  ارم  لسوت  تسد  ات  مهد  یم  دنگوس  وا  تیب  لها  ربمایپ و 

دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ  »

« دننک ام  هب  یمشچ  هشوگ  هک  دشاب 

ییاضر هدیمح  / مریگب لاب  مهاوخ  یم 

اور تجاح  وت  لضف  يا  ادخ  يا  »

« اور دوبن  سک  چیه  دای  وت  اب 

.ار میاه  تسد  ار و  مهاگن  ما ، هدرک  شومارف  ار  میادص  ما ، هدرب  دای  زا  ار  مدوجو  تساه  لاس  .دنز  یم  میادص  نورد ، زا  یسک 

هک يراب  هلوک  زا  رت  نیگنس  منک ؛ یم  سح  میاه  هناش  رب  ار  هار  رابغ  .ما  هداد  نت  هشیمه  ات  ياه  هداج  هب  هتـشذگ ، ياهزور  زا  یهت 
.مشک یم  شود  رب 

وـسارف مریگب  لاب  نامـسآ  سنرقم  ياه  قاط  ریز  زا  مهاوخ  یم  مزیرگب ، كاخ  لزانم  زا  مهاوخ  یم  ما ؛ یگدنب  كانـشطع  ایادـخ !
.مهاوخ یم  هدوشگ  يا  هچیرد  .ار 

.منک رورم  ار  ما  ییانشور  تارطاخ  ات  نک  کمک  .منکن  رارکت  ار  مردکم  ياه  هیناث  اهزور و  ات  نک  کمک  ایادخ !

ملـصف راهچ  .دزوس  یم  اه ، هظحل  شومارف  رطع  زا  مماشم  تسین ، ییاوه  تسین ، يرون  .تسا  هدرک  شومارف  ار  نامـسآ  دیـشروخ ،
.منیب یمن  یهایس  زج  .تکاس  تسا و  درس 

! دشاب تتخانش  ریسم  هک  هد  رارق  یهار  رد  ارم  تا ، يدنوادخ  قح  هب  راذگم ! اهنت  ار  تراکهانگ  هدنب  نیا  ایادخ ،

.یلب اولاق  هب  تسلا ، نامیپ  هب  نک ؛ ییامنهار  رون  هب  ارم  متسب ، وت  اب  هک  ینامیپ  هب  ایادخ !

هک موش  یهار  یهار  شود ، رب  هانگ  راب  هلوک  راذـگن  اشگب ؛ هزات  یقفا  هب  ور  ار  میاـه  مشچ  تسا ؛ هدـیدرونرد  ارم  كاـخ ، ایادـخ !
! منک شومارف  ار  ما  یگدنب  هتشذگ 

؟ تساجک تا  ینامسآ  هبذج  ملانب ؛ ياه  ياه  اه ، هراوید  رب  رس  ار  ما  ییاهنت  ات  تسین  يا  هشوگ  دوبعم ! ای 

.ار یگدنب  تسدکی  ياه  نامسآ  مریگب  لاب  مهاوخ  یم 

.موش ناوخ  هنارت  یگدنب ، ياه  هخاش  رب  ار  هار  رد  ياهراهب  ات  ریگب  ار  متسد  ایادخ !

.مراذگم او  شیوخ  لاح  هب  يا  هظحل  اراگدرورپ !
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يدابآدوواد هموصعم  / يراگتسر ات  ... 

.مهد زیمت  هاریب ، زا  ار  هار  هایس ، يرتسکاخ و  همه  نیا  نایمرد  هک  منآ  زا  رت  هتشگرس  .هدرزآ  مگنتلد و  ایادخ !

.منک رادید  ما  هتسکش  ياه  ضغب  سپ  رد  ار  دیشروخ  هک  منآ  زا  رت  هتفرگ  لد 

؟ درک رپ  ناوت  یم  رگشیاین  تسد  مادک  اب  ار  هلصاف  همه  نیا  وگب  نم  اب 

یمن ار  هانگ  همه  نیا  فافک  رگید  میاه  کشا  .مباـی  یمن  يزیچ  اـهرابغ ، درگ و  اـهرات و  زیربل  یقاـتا  زج  مرگن ، یم  هک  ار  محور 
.دنهد

یشومارف هب  اه  هلق  يادنلب  رب  ار  زاورپ  نم  ییوگ  وت  دننک ؛ یم  مکرت  دنریگ و  یم  رپ  مناج  نامـسآ  زا  مک  مک  اه  هدنرپ  اراگدرورپ !
.دناشک یم  مهاگترپ  هب  هتفرگ و  ار  متسد  یسک  ما ! هدرپس 

یهار ود  نیا  رب  هک  مراد  ناـمیا  مدرگ ؛ زاـب  تیوـس  هب  هدـنامرد  هدنکفارـس و  هنوـگ  نیا  يراذـگ  یمن  وـت  هک  مناد  یم  گرزب ! يا 
.يراذگ یمن  میاهنت  فوخم ،

.تسین میارب  یهانپ  وت  ینابرهم  شوغآ  زج  هک  مراپس  یم  وت  هب  ار  ما  هدولآراگنز  رگنایصع و  حور  اه ! بآ  اه و  هنیآ  يادخ  يا 

وت .دـننک  یم  حورجم  رجنخ  رازه  هب  ار  مناـج  هک  یتسه  ییاـه  هیناـث  شخب  شمارآ  ینم ؛ دـیماان  نازرل و  ياـه  هناـش  هاـگ  هیکت  وت 
ما هتفگان  ياهدرد  هک  ییوت.تسا  هدرک  هطاحا  ار  مدوجو  رـسارس  يدیماان ، نافوت  فرب و  هک  هاگنآ  ینک ؛ یم  نشور  ار  ملد  هموک 

.ینک یم  لدب  شمارآ  ياه  هنارت  هب  ار  متقاط  یب  ياه  هیثرم  یسانش و  یم  ار 

یمن رب  ما  یلاخ  تسد  میاـیب ، تهاـگرد  هب  دولآ  هاـنگ  نامـشچ  اـب  راـب  رازه  رگا  يریگ و  یمن  ازهتـسا  هب  ار  ما  ینامیـشپ  هک  ییوت 
.ینادرگ

! ایادخ

.دیارایب ار  ما  هشیمه  ياه  باوخ  تشهب ، ياه  هفرغ  يایور  ات  ناراتب  مبلق  ياه  هیواز  زا  ار  سیلبا 

.مبایرد ار  تلازیال  رون  ات  ناهرب  تملظ  یگریت و  همه  نیا  زا  ار  مهاگن  .نک  سونأم  تا  ییایربک  نشور  ياه  هداج  اب  ار  میاه  مدق 

! انشآ يا 

، نامیا دیپس  ياهدبس  اب  ات  نک  میادص  هناگیب ؛ يادص  همه  نیا  زا  ندیشک ، یگبیرغ  همه  نیا  زا  ینادرگرـس ، همه  نیا  زا  ما  هتـسخ 
.مور الاب  يراگتسر  ياه  هلپ  زا 
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یپ نتورف  هبزور  / وت يوج  تسج و  رد 

! ملاع ِبوبحم  يا 

.منیبب رت  کیدزن  وت  توکلم  هب  ار  دوخ  متسیاب و  نامسآ  یبآ  فقس  رب  مورب ، الاب  باتفآ  ناکلپ  زا  مراد  تسود 

.موش یکی  تسا  یتسه  رد  هچ  ره  اب  قلطم ، رون  يوجو  تسج  رد  منک و  دوعص  تسد  رود  ياه  قفا  ياه  هلق  هب  مراد  تسود 

هنشت هک  یناسک  همه  هب  مریگب و  تسد  هب  ار  دیـشروخ  ییالط  هشوخ  موش ؛ راشرـس  راهب  لگنج و  زا  ناراب و  ایرد ، زا  مراد  تسود 
! منک فراعت  دنا ، ینشور 

.مورب اه  یبآ  يداو  نیرتاجکان  ات  اهدور ، نیرت  ناشورخ  ياپ  هب  اپ  وت ، يوجو  تسج  رد  مراد  تسود 

.موش لیان  یقیقح  راهب  ترایز  هب  منیشنب و  ملیخت  ياه  هناورپ  لاب  رب  مراد  تسود 

قـشع تعکر  ود  ناـمک ، نیگنر  بارحم  رد  وـت  روـضح  رد  منک و  زاـب  ار  مـلد  لـفق  نامـسآ ، يراـک  هـنییآ  مرح  رد  مراد  تـسود 
.مناوخب

نیمز و لد  دوصقم  هک  وت  زا  میوگب ؛ وت  زا  منیشنب و  باتهام  هداجس  رب  طقف  درذگب و  میاه  نتشاد  تسود  نیا  یمامت  مراد  تسود 
.ییاه نامسآ 

يدابآدوواد هموصعم  / منک یگدنب  مهاوخ  یم 

.هانگ همه  نیا  مجح  زا  ما  هتسکش  ار  ما  يراگتسر  ياه  هزاورد  نگیمهس ، ینافوت  نوچ 

زجاع نشور ، ياهادص  ندینش  زا  میاه  شوگ  ییوگ  وت  .مشک  یم  شود  هب  نایصع ، ياه  هپت  رب  ار  ما  یهارمگ  راب  هک  تسا  يرمع 
! تسا

نیمز هب  مود و  یم  ار  ما  یگدـنز  دولآ ، بارـس  ياه  نابایب  رد  .حورجم  دـنا و  تقاط  یب  میاه  هناش  تسا ؛ يربا  ما  هناخ  بوخ ! يا 
هدروخ ِمخز  لمحت  یـسانش  یم  هک  ییوت  یناد ؛ یم  هک  ییوت  وت ، اهنت  .دبات  یمن  رب  ار  یباتفآ  چیه  ما ، هتـسکش  یناشیپ  .مروخ  یم 
ناـماد رب  اـج  کـی  مراد ، ولگ  رد  ضغب  هچ  ره  اـت  دـسر ، یم  تروـضح  نشور  ياـه  هزاورد  هب  هک  ار  يا  هداـج  هدـب  مناـشن  ار ؛ ما 

.میآ هیرگ  هب  تا  یگرزب 
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یمن ییاج  هب  میادـص  مشک و  یم  دایرف  .دـنا  هدـیرب  رـس  ار  ما  یباتفآ  تارطاخ  اه ، بش  .تساه  بادرم  هدولآ  میاـه  سفن  ایادـخ !
ینـشور رون و  ینامهیم  هب  ار  نیمز  دادـماب ، ره  هک  هنوگنآ  یگریت ؛ یهارمگ و  همه  نیا  زا  ینک  ما  یلاـخ  یناوت  یم  وت  اـهنت  .دـسر 

.يرب یم 

، ملد هک  نونکا  منک ، تهاگن  میآ و  تیوس  هب  هنوگچ  رامیب ؟ هرجنح  دولآ و  تیصعم  نامشچ  نیا  اب  تمناوخب  هنوگچ  نابرهم ! يا 
.ما یناوخب  شیوخ  يوس  هب  ینک و  میادص  وت  هک  نیا  زج  ...هنوگچ ، تسا ؛ یکیرات  رد  هدش  اهر  يا  هناخشومارف 

هب ور  اشگب  ار  ترون  ياه  هچیرد  .نوزحم  رارق و  یب  لد  نیا  رب  نک  لزان  ار  تشیاشخب  ناراب  بوخ ! يا  ریذـپ ! هبوت  ریگتـسد و  يا 
.ار نتسیز  وت  اب  ياوه  دنک  هبرجت  مناج ، دوپ  رات و  ات  هتفرگ ، رابغ  ياه  هرجنپ  نیا 

.موش روانش  يراگتسر  ياه  هنیآ  رد  مزیخرب و  ات  مناراتب ، مبلق  ياه  هیواز  زا  ار  مدوجو  سیلبا  ات  نک  ما  يرای 

.مودب رس  اب  تفرعم ، ياه  هلق  غیتس  ات  ار  تا  یگدنب  مهاوخ  یم 

یناما مثیم  /؟ یسک هچ  وت  زج 

دوش یم  ضغب  دور و  یم  الاب  هنیـس  ياه  هلپ  زا  درد  یـسک ؟ هچ  ار  اه  مشچ  دنک ؛ یم  شوماخ  یـسک  هچ  ار  هتفرگ  شتآ  ياه  لد 
؟ دنک یم  شوگ  یسک  هچ  ار  هتفرگ  ولگ  ياه  ضغب  ولگ ؛ رد 

يزاب هب  ار  كاخ  هراوهگ  اهداب  .تسا  هتـسشن  لِگ  هب  اه  ناشکهک  لحاس  رد  نیمز ، هدز  ناـفوت  یتشک  دـنا ، هتـسب  فص  اـه  فرح 
.دنا هتفرگ 

.دنا هدش  ینادنز  اه  سفن 

، تسا نم  ياه  فرح  لیـصا  هخـسن  هک  ما  هدروآ  ار  ما  ییاهنت  اه ، هچیرد  اهرد و  همه  زا  هدنار  هدـکاغوغ ، نیا  زا  نازیرگ  ایادـخ !
هچ یلو  تسکش ؛ دیاب  وت  مشچ  ریز  ار  توکس  .ییاه  هغدغد  اهدرد و  همه  خساپ  وت  .ددرگ  یم  رب  شیوخ  نطو  هب  هک  یبیرغ  لثم 

؟ تفگ دیاب 

یناد نالاح  هتسخ  لاح  هک  وت  ینآ  »

یناد نالاب  هتسکش  لد  لاوحا 

يونش نازوس  هنیس  زا  منز  مد  رگ 

« یناد نالال  نابز  منزن  مد  رو 

.دننک یم  درد  ملق  ياه  ناوختسا  .دنا  هدش  هتسخ  نخس  ياه  هراورآ  هک  تفگ  دیاب  هچ 
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دنک یم  زیررس  ینش ، ياه  تعاس  لثم  اه  هرهلد  .دننز  یم  فلاخم  زاس  اه  هبرقع  .تسا  هدنامن  دیپس  يرطس  رتفد ، ياه  هحفـص  رد 
.تسا هدش  شوماخ  ارحص  قاجا  .هراب  هس  هرابود و 

؟ ار ناتسمز  ياه  خی  دنک  بوذ  هک  تفرگ  دهاوخ  شتآ  یلعشم  مادک 

؟ درک دهاوخ  نشور  ار  دوخ  قاجا  یقیاقش  مادک 

هچ ره  زا  ما ؛ هدروآ  وت  يارب  ار  ما  ییادیـش  شخب ، تایح  بآ  ناویل  ترـسح  رد  اه ، هچوک  تسب  نب  اهرد و  لفق  زا  ماـکان  ایادـخ !
.دش مهاوخن  دیمون  وت  زا  موش  دیمون 

.ندرب هانپ  يارب  تسین  يا  هناتسآ  وت  زج  .تسا  هدرک  شا  ینافوت  نتسیز ، هب  دیما  هک  ما  هدروآ  وت  يارب  ار  ما  ییایرد  لد 

؟ كاخ لد  رد  دفاکش  یم  ار  اهرذب  یسک  هچ 

؟ دهد یم  هناد  دهد ، یم  هقاس  دهد ، یم  هشیر  مدنگ  هب  یسک  هچ 

زا دنک  یم  رادیب  ار  ناراب  یـسک  هچ  ام ؟ اب  دنک  یم  رای  ار  دیـشروخ  یـسک  هچ  دـنک ؟ یم  رامیت  ار  اهرادـیپس  اهورـس و  یـسک  هچ 
؟ اه یظفاحادخ  اه و  مالس  يارب  دهد  یم  ناکت  تسد  یسک  هچ  ربا ؟ باوخ 

؟ دنا هدنام  ناراب  ریز  هک  ییاه  کشجنگ  يور  هب  دنک  یم  زاب  ار  شیاه  هرجنپ  یسک  هچ 

 ...«! َءوُّسلا ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَأ   » ...هدیزگ تولخ  ياه  بش  همین  رد  دونش  یم  ار  اه  هیرگ  یسک  هچ 

یپ نتورف  هبزور  / شطع

!؟ ندوب وت  اب  ياه  هظحل  زا  رتهب  يراک  هچ  ندش ، یباتفآ  يارب  ایادخ !

!؟ وت تبحم  سونایقا  رد  ندش  قرغ  زا  رتابیز  یتقو  هچ  ندوب ، ییایرد  يارب 

!؟ میشیدنیب وت  هب  هک  نیا  زا  رتهب  يراک  هچ  نامسآ ، غاب  هچوک  رد  ندز  مدق  يارب 

!؟ میشاب وت  یتسود  غاب  رد  یلاهن  هک  رتزبس  نیا  زا  یقیفوت  هچ  نداد ، هفوکش  ندیشک و  دق  يارب 

!؟ شیاین اعد و  زا  رتهب  يا  هنیفس  هچ  وت ، قشع  ناشکهک  هب  ندرک  رفس  يارب  اهلاراب !

!؟ میراد شیوخ  نوخ  زا  رت  نوگلگ  یتاود  هچ  لد و  زا  رتاویش  یملق  هچ  ندورس ، وت  زا  يارب 

.یشیاین ره  دوصقم  شیارس و  ره  يدبا  یلزا و  همشچرس  هک  ار  وت  مییارس ؛ یم  ار  وت  ناماه  هظحل  مامت  ام و  اراگدرورپ !
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مییوپ و یم  ار  وت  هب  ندیسر  هار  مییوگ ، یم  حیبست  ار  وت  مییوگ ، یم  نخـس  وت  زا  تساه  نامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ  ره  اب  اه  نرق  ام 
.تسام يرهوج » تکرح   » هنیفس اهنت  وت ، هب  رفس  هار  رد  قشع 

!؟ میوش یم  قرغ  ندیسر  وت  هب  شطع  رد  هنوگچ  رگنب 

!؟ یهد یم  نایاپ  یک  ار  ام  شطع  ربا !» منبش و  راگدیرفآ  يا  »

يریما نیسح  / هشیمه هایسور 

رب هرذ  ملاع ، رد  تبحم  تفلا و  دوبن  رگا  هک  يداد  رارق  تاـنیاک  ناـج  رد  تسا ، دوجو  رهوج  هک  ار  تبحم  هک  میوگ  یم  ترکش 
.دش یمن  دنب  هرذ 

رد مغ ، دریگب و  يداش  گنر  یگدنز ، ات  يداد  رارق  اه  هصغ  اه و  جنر  یـشومارف  هیام  ار  تلفغ  هک  نابرهم ، يا  میوگ  یم  ترکش 
.دریذپ رابغ  نهذ ، نوردنا 

! ما هدرک  ناهنپ  قلخ  زا  ای  شومارف  هک  ار  یناهانگ  شخبب ؛ ار  مناهانگ  امرف و  تیانع  اطخ ! هدنشخب  اطع و  قلاخ  يا 

وت رگا  ناـشوپب ؛ تهاـگرد  ناـبرقم  زا  زین  باـسح  زور  منک  شومارف  اـت  يدـناشوپ  مدوخ  زا  ار  مناـهانگ  هک  هنوـگ  ناـمه  اـنابرهم !
.دوب مهاوخ  هشیمه  هایسور  یشابن ، نم  بویعلاراتس 

هداز یقت  هبیط  / مرب یم  هانپ  وت  هب 

هدولآ دنچ  ره  مشاب ، هدروآ  تهاگرد  هب  ار  اه  نیرتزیچان  دنچ  ره  ما ؛ هداتسیا  وت  هاگ  هلبق  هب  ور  ما و  هدرک  دنلب  وت  نامسآ  هب  تسد 
.مهاگ هدجس  اهنت  تسوت  ماقم  هک  منک  یم  هدجس  وت  ربارب  رد  اهنت  مراذگ و  یم  وت  كاخ  رب  رس  مشاب ، ناهانگ  زا 

.ما هدرک  تدابع  تتیاضر  يوزرآ  رد  ما و  هدرک  یگدنز  هشیمه  وت ، فطل  راس  هیاس  رد  ادوبعم !

شریذـپ و هاـگرد  رگا  .دوب  مهاوخ  هشیمه  زا  رت  نادرگرـس  يریذـپن ، رگا  ار  كدـنا  ياـه  شتـسرپ  نیا  مناد  یم  بوـخ  مناد ؛ یم 
.متفر یم  ورف  میاه  یهابت  رد  دوبن ، وت  تیانع 

.تسا هتخیر  مناج  هب  یشومارف  تلفغ و  ياهرابغ  .ما  هتخیر  مه  رد  میاه  یگماکدوخ  رد  یهلا !

هب یک  دشابن !؟ وت  يرای  رگا  موش ؛ حتاف  مناوت  یم  یِک  یلو  مزادنا ؛ یم  سفن  لاگنچ  رد  گنچ 
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هراچ ار  راکهانگ  بلق  نیا  راچان و  ياه  تسد  نیا  مباین !؟ تراشب  وت  شـشخب  هب  رگا  مباـی ؛ یم  تسد  شیاـین  روضح و  هاـگحبص 
! زاون هدنب  ِزاس  هراچ  يا  زاس ؛

.متسرپ یم  ار  وت  ما ، یهایسور  نایغط و  همه  اب  یگدنب ! شتسرپ و  راوازس  يا 

.نک لح  تتیناقح  نانشور  رد  ار  مدوجو  کیرات  ياه  بش  هدننک ! تباجا  يا  زاسن ! بیصن  یب  تروضح  رطع  زا  ار  میاه  هظحل 

رهُم دنهاوخ  یم  ار  مناهد  رود ، زا  دنیب  یم  ییوسروک  میاه  مشچ  تسا ؛ هدرک  رک  ار  میاه  شوگ  نیطایش ، يوهایه  رونلا !» رّونم  ای  »
! مریگ رارق  ...ٌیمع » ٌمکب  ٌمص   » هتسد رد  ادابم  دننک ؛

يا نکن ؛ در  ار  لوفا  هبور  فیعض  يادص  نیا  تسا ؛ يراج  منورد  رد  هظحل  ره  هک  تسا  نم  ینامیشپ  ياه  هلان  يادص  نیا  ایادخ !
! ناهانپ یب  هانپ  يا  هد ؛ هانپ  هدنام  هار  رد  هانپ  یب  نیا  هب  ریذپ ! هبوت 

هظحل ره  هک  ییوت  نیا  اما  ما ؛ هدولآ  هانگ  هب  ار  مدوخ  هناخاتسگ ، مرادرک و  تساباحم  یب  مسفن ، تسا  هتخیـسگ  ماجل  هک  مناد  یم 
.مشاب دیاب  متـسین و  هک  هچ  نآ  رب  نک  هدنز  متـسه و  هک  هچنآ  زا  ناریمب  ارم  تیمم !» ای  ُیحم و  ای  « ؛ ینادرگ یم  هدنز  یناریم و  یم 

َطارِّصلا اَنِدْها  « ؛ یهارمگ هن  تسا ، تیاده  هک  هدب  رارق  يریـسم  رد  ار  میاه  ماگ  یهاوخ ! یم  دوخ  هک  هدـب  رارق  ییوس  هب  ار  متایح 
«. َمیقَتْسُْملا

اه و يژک  گنچ  زا  ناسرب و  نامیوزرآ  تیاهن  هب  ار  ام  نیفراعلا ! لامآ  هیاغ  ای  اه ، یکین  اـهریخ و  تیاـهن  يا  هشیمه و  يوزرآ  يا 
.ناهرب اه  يدیلپ 

.ییوت راوازس ، هک  میوج  یم  يرای  وت  زا  مناوخ و  یم  ار  وت  راب  نارازه 

.مرادوت تاجن  یتشک  هب  دیما  زاب  مشاب ، میاه  هدرک  سونایقا  رد  قرغ  رگا  یجنم ! يا  رگتیاده و  يا 

هبعک هب  ارم  تسوت  هاگ  هلبق  هب  ور  زونه  ما  هبانا  هبوت و  ياه  هداجس  هد ؛ مرارق  شیوخ  اب  نک و  میاهر  نتشیوخ  زا  راتـس ! ای  رافغ ، ای 
«. میجرلا ناطیشلا  نم  هّللاب  ذوعا  « ؛ موش اهر  تنیطایش  مجر  اب  ات  ناسرب  لصو 

دنمتداعس مظعا  / لاوز یب  سونایقا 

مشچ رد  هراتس 

تشپ رب  بش  راب  هلوک 

.تربارب رد  منز  یم  وناز 
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« يرت کیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا   » هک ما ؛ هدماین  يرود  هار  زا 

؛ مکیرات

.مزیوآ یم  یباتبش  مرک  زیچان  رون  هب  هک  ردقنآ 

! رون ای 

! تلاوز یب  رون  زا  نک  منشور 

! ار ما  يراکهایس  نمرخ  نازوسب  يا  هقعاص  هب 

! دیارگن یشوماخ  هب  هک  هدب  يرون  ارم 

؛ ما هتسخ 

؛ مدرگ یم  يرگید  نامسآ  یپ 

.دشاب يرگید  گنر  هک  یسونایقا  یپ 

؛ مرارق یب 

.داب ياه  هناش  رب  هتخیر  يدیب  ناوسیگ  نانوچ 

.دنک یم  لد  لد  نامسآ ، ترسح  رد  هک  يرتوبک  میاه  تسد  هدرک و  نایغط  هک  تسا  يا  هناخدور  میاه  مشچ 

! بولقلا سینا  ای 

! مطالتم ياه  لد  شمارآ  يا  رارق ، یب  ياه  بلق  مدمه  يا 

.دزیرن ورف  ینافوت  چیه  اب  هک  یشمارآ  زا  نک  رپ  ارم 

! بر ای 

.دنک یم  ممارآ  هک  تسوت  دای  همزمز  اهنت 

یقلاخ یلع  / شاب مهاگ  هیکت  وت 

ییوم ره  دوش  نابز  نم  نت  رب  رگ 
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درک مناوتن  رازه  زا  یکی  رکش 

! نم راگدیرفآ  اتکی  يا  وت  زا  ملفاغ ؛ وت  زا  ما و  هتـسب  لد  تسا  هتـسب  هک  يا  هچیرد  هب  .ما  هدرک  هیکت  مرادـن -  هک  یهاگ -  هیکت  هب 
.ما هدروآ  میرک  هاگرد  هب  ار  درد  راب  هلوک  ناشیرپ ، هدنامرد و  کنیا  مدیدن و  شیوخ  زج  یشوخرس ، یتسم و  تقو  هب  نم  هک  هآ 
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ره درکن و  ناشلافغا  ایند ، قرب  قرز و  رپ  ياه  هرجنپ  هک  نانآ  مه  مرب ؛ یم  کشر  دـناوت ، رکـش  تمعن  هب  معنتم  هک  ناـنآ  هب  یهلا !
.دندرک دای  ار  عناص  دندید ، تاعونصم  زا  هچ 

ینیبدوخ هلعش  درک  شوماخ  هک  دیاش  راپسب ؛ شیوخ  نارفغ  میسن  هب  قمر ، یب  یعمش  نوچ  ار  هتخوس  مین  مسج  نیا  رتسکاخ  یهلا !
! ار وت  زا  تلفغ  هنابز  و 

!؟ مدشن لفاغ  يرگید  زا  هک  منادب  مزودب و  مشچ  تبهوم  مادک  رب  دوش و  ادا  شرکش  قح  ات  میاشگب  رکش  ناهد  تمعن  مادک  رب 

، دنا هدینش  يراج  ياهدور  شزیر  رد  ار  تیادص  دنا و  هدید  اهراب  ار  وت  هک  نانآ  تناقشاع ؛ هتخوس  ياوآ  اب  اون  مه  منز ؛ یم  دایرف 
.دندینشن وت  ياون  زج  دندینش ، هچ  ره  دندیدن و  وت  زج  دندید ، هچ  ره  هک  نانآ 

رب اـت  ما  هدرک  وت  هدارا  میلـست  ار  دوخ  ما و  هدرپـس  وت  رهم  يانـشور  هب  ار  شیوخ  راـیتخا  ناـنع  ادیـش ، هلاو و  يا  هناورپ  نوچ  یهلا !
.یهد الج  دوخ  تبحم  رون  هب  ار  هتسخ  دوجو  نیا  ینک و  میانشآ  شیوخ  قشع  شتآ 

! تاـهیه يا ! هدومرف  وت  هچنآ  زج  ما  هدرکن  چـیه  يا و  هتـساوخ  وت  هک  نآ  زج  ما ، هدوبن  چـیه  هک  میوگب  متـسناوت  یم  شاـک  یهلا !
.ما هدرپس  شیوخ  رگ  هسوسو  سفن  نومیمان  ناتسد  هب  ار  رایتخا  نانع 

هرجنح مادک  زا  تسـشن ؟ اشامت  هب  ناوت  یمن  ار  وت  هنیآ  مادک  رد  تفایرد و  ناوت  یمن  ار  تروضح  تعـسو  هرجنپ ، مادـک  زا  یهلا !
!؟ دیدن ار  وت  ناوت  یم  هدید  مادک  اب  دینشن و  ار  وت  يادص  ناوت  یم 

.یتسه دیرولا » لبح  نم  برقأ   » وت یتقو  کتموکح ؛» نم  رارفلا  نکمی  ال  ! » یهلا

.تخیرگ ناوت  یمن  زگره  شیوخ ، زا  هک  نتخیرگ ؛ تسا  لصاح  یب  هچ 

! ندیزگ وت  هاگرد  زج  ینمأم  تسا  كانفسا  هچ  نتفای و  وت  زج  يروای  تسا  هدوهیب  هچ 

رون دشاب و  وت  رکذ  دـبعم  دـیاب  هک  ینورد  منک ؛ شواک  ار  نورد  ات  مریگ  یمرب  مفارطا  شوماخ  يایند  هب  نتـسیرگن  زا  رـس  ایادـخ !
.دنک یم  بیصن  یتخبروش  یهایس و  رتسکاخ  ار  مدوجو  هک  تسوت  زا  يرود  شتآ  نیا  اما  دهد ؛ ششزاون  وت  تینامحر 

!؟ دشاب هدشن  عطاس  وت  دوجو  زا  هک  منیشنب  اشامت  هب  ار  ینشور  مادک  دشابن و  یناشن  وت  زا  هک  مرگنب  ار  وس  مادک  ضایف ! يا 

هک منیزگرب  ار  هژاو  مادک  .تسا  هدنام  وت  تمظع  ناریح  لاصو ، هداج  رب  هتسب  هلبآ ، رپ  ییاپ  نوچ  وت  فیصوت  ریسم  رد  ملق  ایادخ !
؟ دشاب وت  لالج  نایب  هب  رداق 
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وت تایانع  نوتـس  رب  مراد و  ار  وت  یتقو  مزادـنا ؛ تشحو  هب  عولط  یب  ماش  مادـک  زا  مناـجنرب و  هتخوس  هنارت  مادـک  زا  ار  دوخ  یهلا !
؟ ما هتشارفارب  وت  ناتسآ  رب  لکوت  تسد  ما و  هدرک  هیکت 

ياه هوکـش  هاوخداد ، سمتلم و  ایادـخ ! .دـنزاس  یم  ادـج  وت  یبوبر  هاگرد  زا  دنـشک و  یم  هزوپ  ار  منامیا  کش ، ياهراتفک  یهلا !
ینک رود  نم  زا  ار  تسدـقم  ناتـسآ  زا  يرود  ياه  هناهب  منک ، یم  تساوخرد  هناعـضاخ  مراد و  یم  هضرع  وت  هاگرد  رب  ار  شیوخ 

.مشاب دورو  قیال  ات 

شاب میور  هبور  ياه  هچیرد  يانشور  وت  ما ؛ هتـسب  لد  تسا  هتـسب  هک  يا  هچیرد  هب  ما و  هدرک  هیکت  مرادن  هک  یهاگ  هیکت  هب  یهلا !
 . ...میاه ییاهنت  هاگ  هیکت  وت  و 

مجاتحم تخس  تسد ، نیا  زا  یهاگ  هیکت  هب 

نم زا  رادن  رب  تسد  دهد  تسد  هک  رگا 

یمیظعلادبع همطاف  / ...مهاوخ یم  وت  زا 

تدوخ يدرک ، ندوب  وت  اب  روش  زا  زیربل  ارم  یتخیر و  مبلق  ماج  رد  ار  قشع  بارش  تدوخ ، هک  ییادخ  يا  تیوس ، هب  مدرگ  یم  رب 
.مدوب هدش  یناف  نیمزرس  نیا  ریگنیمز  یتقو  یتفرگ ، ار  میاه  تسد 

ینیمز دوجو  اب  مهدـب  ناشن  نامـسآ  هب  ات  زاورپ ؛ هطقن  جوا  هب  میاشگب  رپ  ات  نک  اطع  یمهرم  ما  هتـسکش  ياه  لاب  هب  هرابود  کـنیا 
.مناگدنرپ مامت  زا  رت  ینامسآ  مندوب ،

.تا هتسیاش  ناگدنب  یماسا  رتفد  رد  ینک  تبث  مه  ارم  مان  متاهابتشا و  ناهانگ و  رب  یشکب  يزمرق  طخ  تسا  یفاک  طقف 

ياه بش  دـیما  نیرخآ  نیلوا و  هک  وت  مهاوخ ؛ یم  کـمک  وت  زا  .يربخاـب  مبلق  ياـهزاین  ماـمت  زا  هک  وت  مهاوخ ؛ یم  کـمک  وت  زا 
ار میاه  بش  اـهزور و  لـیلد ، یب  ردـقچ  موش و  یم  کـیدزن  ناطیـش  هب  ردـقچ  موش ، یم  رود  وت  زا  یتقو  یناد  یم  ینم و  یگنتلد 

.منک یم  يرپس 

.دشک یم  رپ  ملد  زا  ایند  ياه  مغ  مامت  یتسمرس و  زا  دوش  یم  راشرس  مدوجو  وت ، دوجو  اب  هک  وت  مهاوخ ؛ یم  کمک  وت  زا 

.راپسهر ییانشور  تمس  هب  ارم  دنک و  یم  مارآ  ار  مبلق  بارطضا  وت ، ياه  تسد  يامرگ  ریگب ؛ ار  میاه  تسد 

راتـساوخ ار  وت  تبحم  يایرد  نم  حور  .دوش  باریـس  دـناوتب  قشع ، ياه  هعرج  نیمه  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هنـشت  نم  رارق  یب  حور 
.دبلط یم  ار  تتفرعم  سونایقا  تسا و 
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.ینک رود  ایند  هب  قایتشا  اهتنا و  یب  دتمم و  رورغ  اه ، هسوسو  روش  زا  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

نیرترود هب  مناوتب  اـت  يزیرب  مدوجو  رد  نینهآ  يا  هدارا  ینک و  اـطع  نیطایـش  رکـشل  اـب  هزراـبم  ناوت  نم  هب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا 
.مبای تسد  تیدوبع  نامسآ 

يورسخ نیریش  / وت هاگرد  هب  ور 

صقر اـه و  يراـنق  يادـص  زا  رت  فافـش  ناراـب و  زا  رت  نشور  ار  نآ  يا و  هدـیمد  نآ  رد  شیوـخ  حور  زا  هـک  ار  مریمـض  اـهلاراب !
! مداد رارق  هانگ  مومسم  ياهداب  شوختسد  يدیرفآ ، میسن  ياه  هناش  رب  اه  كرپاش 

! متسب لد  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  مدرب و  ورف  نایصع  ياه  هظحل  نیرت  قیمع  نیرت و  کیرات  هب  ار  محور 

تلفغ و باوخ  رد  نانچمه  مدش و  رت  کیدزن  گرم  هب  یماگ  رترود و  وت  زا  ماگ  کی  مدروآرب ، هنیـس  يانگنت  زا  هک  یـسفن  ره  اب 
.دوب هدش  هدولآ  محور  یبیصن  یب  ییاهنت و  تلفغ و  كاندرد  ياه  هظحل  اه و  سوباک  هب  هک  یباوخ  مدز ؛ اپ  تسد و  يربخ  یب 

اب اهنت  هک  یلاح  رد  يدـید  یم  ار  اهنیا  ماـمت  وت ، متفاـی و  یم  دنـسرخ  ار  دوخ  تلاـح ، نآ  رد  مدرمـش و  یم  کـچوک  ار  مناـهانگ 
.ینکش مهرد  مگرزب  ناهانگ  ریقح و  ياهوزرآ  مامت  اب  ارم  یتسناوت  یم  شیوخ ، تیاهن  یب  يدبا و  تردق  زا  يا  هشوگ 

زا يراسمرـش  تمادن و  ياه  هظحل  ات  محور  ياه  يرد  هدرپ  اه و  یکاب  یب  اه و  يراک  هیـس  راگزور  زا  هک  يدوب  وت  نیا  ادنوادخ !
ناـج رب  ار  تبـضغ  شتآ  مدوب ، نتخوس  هتـسیاش  هک  ناـمز  نآ  رد  يدرک و  ظـفح  شیوخ  تیاـنع  فـطل و  هاـنپ  رد  ارم  مناـهانگ ،

.موش دراو  تتبحم  قشع و  يداو  هب  ات  يداد  هانپ  ارم  یتخاسن و  رو  هلعش  مشکرس 

شمارآ مناج  هب  نامیا ، رون  اب  مدوبن و  راوازس  هک  یلاح  رد  يدرک ؛ ما  يرای  يدناشک ؛ ییانشور  جوا  هب  یهابت ، قمع  زا  ارم  ایادخ !
.داد یمن  نم  هب  ار  نآ  میاهوزرآ ، زا  کی  چیه  هب  ندیسر  هک  يدیشخب 

.مدینش وت  تیاده  تایآ  يال  هبال  زا  ار  وت  نابرهم  يادص  ایادخ !

یم نشور  مبلق  نامـسآ  رد  ار  نامیا  ياه  هراتـس  دـناوخ و  یم  ارف  اـه  ییانـشور  يوس  هب  ارم  هنوگچ  هک  مدینـش  ار  تیادـص  يرآ !
.درک

زا زاسم و  ما  هراوآ  هانگ ، تلفغ و  ياه  هلوغیب  رد  نارم و  دوخ  زا  ما  هدروآ  ور  تهاگرد  هب  دیما ، زا  راشرـس  یلد  اب  هک  ارم  ایادـخ !
! زاس دنم  هرهب  ارم  دوخ ، تیانع  هداب 
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یسوط اروح  / گرزب جنگ 

.يا هداد  ما  هیده  رهم ، فطل و  ناتسد  هب  دوخ ، وت  تسا و  نم  هیامرس  نیرتاهبنارگ  هک  تسا  یجنگ  نم  تولخ  رد 

؟ ما هدرک  هچ  دننام  یب  هیده  نیا  اب  نم 

.مراد ار  وت  ییاهنت ، توهرب  نیا  رد  نم 

نم ما ؟ هدروآ  نامیا  یلجت  بطق  تینادـحو  هب  ایآ  ما ؟ هدرک  هچ  یتسه  راگرپ  زکرم  اب  نم  راگزور ، ناـخرچ  هریاد  نیا  رد  ادوبعم !
زج هدـش و  هراپ  راگنا  مدوجو  حـیبست  دـمح  ياه  هتـشر  .ما  هتـشادن  ساپ  هاگ  چـیه  ار  میاه  هتـشاد  هک  سوسفا  اما  ما ؛ هتـشاد  ار  وت 

.دراب یمن  ورف  مساپس  تشگنارس  زا  ترسح ،

.تمبای یمن  نم  يراد و  روضح  ما  یتسه  يایفارغج  همه  رد  وت 

.منک یمن  سح  ار  تروضح  میسن  مدرگ ، یم  هچ  ره  هک  ما  هدرک  مگ  ار  دوخ  دیاش 

! ناسانشب منتشیوخ  هب  ارم  ایادخ 

مهدن مج  متاخ  رهُم  هب  وت  رهم  »

مهدن میرم  حیسم  مد  هب  تلصو 

مهدن مرخ  غاب  رازه  هب  تقشع 

« مهدن ملاع  ود  ره  هب  وت  مغ  مد ، کی 

هتسیاش تداعس  یلع  / رون هب  ور  ياه  هرجنپ  يادخ 

نیمه يادـخ  هآ ، .دـهد  یم  كاخ  يوب  زونه  هک  یقایتشا  اب  ما ، ینیمز  یکاخ و  ياه  تسد  اب  مواـک ؛ یم  ار  اـهزور  کـی  هب  کـی 
؟ دوشگرپ وت  ياوه  رد  ناوت  یم  هدنام ، هلیپ  رد  لاب  ود  نیا  اب  ینیمز ، لاب  ود  نیا  اب  هنوگچ  اه ! یکیدزن 

کنیا يریگ ! یمن  اه  هداتفا  یلاب  هتـسکش  رب  هدرخ  هک  نآ  يا  کیدزن ، ياه  نامـسآ  يادـخ  يا  رون ، هب  ور  ياه  هرجنپ  يادـخ  يا 
.دننک یم  همزمز  ار  زاورپ  قوش  میاه  لاب 

!؟ دورسن ارت  ناوت  یم  رگم  نم ! يادخ 

رد ار  شدوخ  تسا و  هداتسیا  دوجو  مامت  اب  ناهج  .ینک  یم  رپ  شیوخ  زا  ار  اه  هیر  یسفن ، ره  رد  وت  تفگن !؟ وت  زا  ناوت  یم  رگم 
.تسا هدش  راشرس  وت  زا  هتفر و  شیوخ  زا  هک  ار  شدوخ  دنک ؛ یم  هراظن  یشیوخ  یب 

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:16

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


دنامبن ییوم  رس  مغ ، زا  تخر  مدید  »

دنامبن ییور  وت  يور  یگدنب  زج 

!« هاوخ رد  ییوزرآ  : » متفگ لد  اب 

(1)« دنامبن ییوزرآ  چیه  هک  تفگ  لد 

رعـش نم ، رد  هک  ییوت  نیا  .دنـسر  یم  اه  نامـسآ  هب  میاپ  ریز  ياه  هداج  هک  تسوت  زا  .دـنوش  یم  رعـش  میاـه  تسد  هک  تسوت  زا 
؟ ما هدوب  نتم  نیا  ياجک  نم  متسه ؟ نتم  نیا  ياجک  نم  .ییارس  یم  ار  شیوخ 

نیبب تسوپ ، نت  تسا و  تقیقح  زغم  لد  »

نیبب تسود  تروص  حور ، توسک  رد 

دراد یتسه  ناشن  نآ  هک  زیچ  ره 

(2)« نیبب تسوا ، ای  تسوا  رون  هیاس  ای 

! نادرگ زیربل  هدنیازف  یتسم  زا  ار  نت  یهت  ماج  نیا  نک ! رپ  شیوخ  رون  زا  ایادخ ؛ ار  میاه  هرجنپ  نک  رپ 

.یهدب ناشن  مقایتشا  ياه  لاب  هب  میاه ، لاب  هب  ار  هنوگرگید  ینامسآ  ات  یهد ؛ ملاب  ات  ما  هداتسیا  مقایتشا  مامت  اب  نم 

ياهداب هب  ار  مرتسکاـخ  هک  ینتخوس  یـشخبب ؛ میاـه  لاـب  هب  ار  هنوگرگید  ینتخوس  اـت  ما  هداتـسیا  ما  یگناورپ  ماـمت  اـب  نم  ایادـخ !
.دهدب نامسآ 

تسوا هنامیپ  حور ، هک  مدروخ  یم »  » ناز »

تسوا هناوید  لقع ، هک  مدش  تسم  ناز 

دز نم  رد  یشتآ  دمآ ، نم  هب  يدود 

« تسوا هناورپ  باتفآ ، هک  عمش  ناز 

روپ نامیلس  همطاف  / وت دای  ياوه 

.تسا زادنا  نینط  مناج  رد  قشع 

.مشکب سفن  میاه  نایرش  رد  ار  وت  ياوه  دیاب 
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! یهلا

!؟ دناوت شیاین  رد  اه  هنزور  مامت  هک  منزب  دایرف  ار  تا  ینابرهم  هچیرد ، مادک  هب  ور 

.مندوب وت  اب  جاتحم  ایادخ !

.مریگب رون  یتسه ، وت  هک  یبویعلاراّتس  يوسارف  زا  ات  ما  هدرک  زارد  ار  مناتسد  هشیمه ، زا  رت  هنشت 

.میدرک هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامسآ  رب  ار  فیلکت ] راب  یهلا و   ] تناما ام  : » يدومرف ایادخ !
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»(1)؛ دوب نادان  يرگمتس  وا  یتسار  .تشادرب  ار  نآ  ناسنا  دندش و  كانساره  نآ  زا  .دندز و  زاب  رس  نآ  نتشادرب  زا  سپ 

!؟ میآرب وت  تناما  نیگنس  راب  سپ  زا  هنوگچ  الاح 

! ضحم رون  يا 

.تسا نم  ياه  شوگ  رد  هتساوخان  وت ، قشع  نینط  مه  زونه  هک  مشوخلد  نیا  هب 

هداتفا راک  لد  رب  ناهج  ود  مدرک  هضرع  »

« تسناد یناف  همه  یقاب  وت  قشع  زا  زج  هب 

! یهلا

.مجاتحم وت  هب  مدوبن  دوب و  رد  هک  شخب ؛ ینوزف  دوخ  هب  ندیسر  يارب  ار  مقایتشا  هراومه  هدم و  رارق  ناهارمگ  هرمز  رد  ارم 

يریدن هیقر  / تباجا هظحل 

هاگـشیپ رد  زونه  نم  ياهاعد  هک  تسا  هنوگچ  اما  دنـسر ؛ یم  همین  هب  اـه  بش  دـنزو و  یم  اـهداب  دـنراب ، یم  اـه  ناراـب  فوئر ! اـی 
؟ دننز یم  لاب  لاب  تتباجا 

...و دنوش  یم  توکس  هاگ ، دننازوس و  یم  دنوش و  یم  هآ  هاگ  دننکش ، یم  دنوش و  یم  ضغب  هاگ  هک  ییاهاعد 

! مناوتان تخس  هک  نم  رب  ریگب  ناسآ  نک و  محر  ما  یسک  یب  هب  دشاب ، هچ  ره 

.مشاب تتمکح  عیطم  هک  نک  مهاگآ  ردق  نآ  ایادخ !

یمیظعلادبع همطاف  / ناهنپ يادیپ 

رود اه ، بارطـضا  اه و  هغدغد  مامت  ُبُولُْقلا ،» ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِذـِب  الَأ   » منک یم  همزمز  بل  ریز  یتقو  .اه  لد  دوش  یم  مارآ  وت  اب  اهنت 
.رهش ماحدزا  سپ  رد  ار  مفیعض  حور  دنکن  كرت  تقو  چیه  هک  ما  هتشگ  یشمارآ  لابند  هب  اج  همه  .نم  زا  دوش  یم 
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همه نادرگرس ، ياه  حور  اه و  هداج  زیگنا  لوه  ياه  هرد  نامسآ ، ياهربا  اه ، هیناث  يرارکت  كات  کیت  ایرد ، ناشورخ  ياه  جوم 
هک دنتـسه  یـشمارآ  تسد  یپ  رد  تساـه  لاـس  دـنا و  شیوخ  هتـشگمگ  يوجو  تسج  رد  همه  .دـنا  هنادواـج  یـشمارآ  لاـبند  هب 

.ناشنورد بارطضا  يارب  دشاب  یمهرم 

ناشورخ ياه  جوم  یناوت  یم  هک  ییوت  .ار  تیاهتنا  یب  تردق  یگرزب و  دننک  یم  كرد  دهد ، حرش  ناشیارب  ار  وت  یسک  هکنآ  یب 
.رهش هغدغد  رپ  برطضم و  حور  ندرک  مارآ  هب  یتسه  رداق  .ینک  مارآ  ار  اهایرد 

یم رت  کیدزن  گرم  ياه  لاگنچ  هب  ار و  شدوخ  دهد  یم  تسد  زا  هیناث  هب  هیناث  هک  یناهج  هب  ینادرگرب  ار  شمارآ  یناوت  یم  وت 
.دوش

.تساه ینارگن  مامت  شخب  یلست  هک  تسوت  مان  طقف  اجنیا 

تاجن يارب  یهار  نتفای  یپ  رد  نام ، هدشمگ  هب  مینک  رکف  هکنآ  یب  میا و  هدرک  تمُگ  هک  ار  ام  مامت  تدوخ ، زا  نک  راشرس  کنیا 
.میتسه شیوخ 

نامدوخ هب  ار و  ام  نک  ادـیپ  ماجرفان ! ياه  ندیـسر  يوهاـیه  رد  میا  هدـش  مگ  تساـه  لاـس  هک  ار  اـم  نک  ادـیپ  ناـهنپ ! يادـیپ  يا 
.ام دزن  يدوب  هدراذگ  تناما  هب  هک  ار  یکاپ  حور  نادرگرب 

! ار نامحور  هدنرپ  نک  دازآ  هرابود 

يریدن هیقر  !/ رون ای 

.میاشگ یم  تتباجا  هناتسآ  رب  ار  مزاین  هرفس  مدنب و  یم  لیخد  تا  ینابرهم  هب  ار  ما  یگدنب  مه  زاب  رون ! ای 

.مسرب تتیاده  ياه  سوناف  هب  ات  منز  یم  مدق  ار  ما  یمگرد  رس  مشک و  یم  هآ  ار  ما  يرارق  یب  مه  زاب 

نیا رد  .مناـشنبورف  مدوجو  قاـمعا  رد  ار  سوه  اوه و  ياـه  هلعـش  مناـمب و  ناـما  رد  اـه  بارـس  زا  اـت  هاوخب  مهاوـخ ، یم  هک  ـالاح 
.ما یناوتان  ییاناوت و  زا  مسرت ؛ یم  مدوخ  زا  همه  زا  شیب  توهرب ،

بات ار  شتآ  رد  نتخوس  فیحن ، ياهاپ  اـه و  تسد  اـه و  مشچ  نیا  نوچ  تبـضغ ؛ هقعاـص  مشخ و  دـعر  زا  مزیرگ  یم  تیوس  هب 
یم هدوشگ  ما  یبیرغ  هب  ور  هناخ ، مادک  ِرد  یهدن ، مهانپ  وت  رگا  .تسا  خزود  نالاد  نیرت  نیگمهـس  وت ، شتآ  هک  دروآ ؛ دنهاوخن 

!؟ دوش

!؟ دشک یم  دق  مزاین  زاوشیپ  هب  تسد ، مادک 

ص:19

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ دنز یمن  کلپ  دنام و  یم  رادیب  ار  مسیخ  ياه  بش  مشچ ، مادک 

!؟ دنک یم  كرد  ار  مکورتم  بلق  ینابرهم ، مادک 

! رون ای 

! ما یسفن  مه  یب  يراویدراهچ  رد  دوش  رشتنم  هشیمه  ات  تمان  هدب  هزاجا  راذگن و  میاهنت 

هداز یقت  هبیط  / نارک یب  فطل 

هدنب تتمحر ، وفع و  دیما  ياه  قفا  هب  ور  .مهد  یم  رس  تزبس  ياه  هچیرد  هب  ور  ار  شیاین  نشور  همزمز  تا ، یگدنب  ناتسآ  رب  رس 
.مناوخ یم  ار  وت  راو 

.میآرد وت  یگدنب  دنب  رد  ات  متسسگ  ار  قلعت  ياهریجنز  یهلا !

.زیرورف نم  رد  ار  یتسرپدوخ  ربک و  ياه  هراوید  تیوس ، هب  مدمآ  راو  هناوید 

.میاشگب وت  هب  ور  ار  لد  مشچ  ات  متسب  مشچ  تاقلعت  مامت  زا 

! یهلا

!؟ زاون هدنب  میرک  ییوت  اهنت  هک  مرواین  عوضخ  هب  تتقیقح ، ناتسآ  رب  رس  مناوخن و  ار  وت  هنوگچ 

! یهلا

.دریگ ارف  ارم  وت  بضغ  رهق و  شتآ  ادابم  ات  نازوسب  دوخ  قشع  رد  هرذ  هرذ  ارم 

! یهلا

.مرادن يا  هلصاف  طوقس ، ات  هک  ماگنه  نآ  مدوجو ؛ ياه  هاگترپ  کیرات و  ياه  هرد  قامعا  زا  مناوخ  یم  ار  وت 

هب دوجو ، کشُم  دریگ و  یم  ناج  هک  تسوت  ياوه  رد  حور ، غرم  .مناـشف  یم  شیاـین  هداجـس  رب  ار  ینامیـشپ  يراـج  ياـه  کـشا 
.دوش یم  رطعم  هک  تسوت  هاگرظن 

! یهلا

! مراذگب نوریب  تا  یگدنب  میلقا  زا  ياپ  راو ، هناگیب  مسارهن و  وت  زا  هک  تسا  نآ  زا  مسرت 

! یهلا
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شناوتان ناگدید  زا  ار  یهارمگ  تلفغ و  ياه  هدرپ  شخب و  تاجن  یکیرات  ساره و  زا  ار  تهاگرد  هب  راودیما  دـنمدرد  هدـنب  نیا 
! نز رانک 
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! یهلا

! ار ما  یشکرس  دنلب  يانب  مزاسب  ناریو  يرایشه ، نیا  رد  ات  نک  مرایشه 

! ایادخ

.سفن مجاهم  ياهدابدرگ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  .موش  اهر  مدوجو  ياه  یکیراـت  زا  وت ، تاذ  رون  يانـشور  یب  هک  منآ  زا  رت  هایـسور 
.میجر نیطایش  زا  مرب  یم  وت  هب  هانپ 

! ایادخ

هدوهیب ياـه  هیناـث  یگنتلد ؛ همه  نیا  زا  سپ  میاـسایب ، مهاوخ  یم  وت  مارآ  ياوه  رد  نورد و  ياـه  هیـال  قـمع  زا  منز  یم  تیادـص 
! راد لوغشم  شیوخ  رطعم  رکذ  هب  ار  ما  یگدنز 

.راگتسر میآزاب و  تهاگرد  هب  دنسرخ  زیخاتسر ، زور  هک  نک  نانچ  اراگدرورپ !

ایندار ادلی  / زاورپ

! ایادخ

هک هچنآ  ره  هب  يزور  ات  میتسه  ترهم  رپ  هاگن  دـنمزاین  نانچمه  میا و  هتـسشن  اه  هخاش  رب  نازرل  یناگدـنرپ  نوچ  هک  بایرد  ار  ام 
! دناسرب جورع  هب  ار  ام  نامزاورپ  شاک  يا  میسرب ؛ میهاوخ  یم 

! ایادخ

یگدـنز تاظحل  هب  ار  وت  دوجو  تکرب  زا  يا  هرذ  میناوتب  دـیاش  ات  میا  هدرک  زاورپ  وت  یپ  رد  ار  نام  یگدـنز  تاـظحل  نیرتاـیر  یب 
.مینک دراو  نام 

.تشگ دهاوخ  وت  زا  يرون  غارس  هب  زور  ره  ام  ياه  تسد  ایادخ !

ییادخ یکاپ و  وت  هک  میوگ  وت  رکذ  اکلم  »

« ییامن هار  ماوت  هک  هر  نامه  هب  زج  مورن 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

ییاضر هدیمح  / ناشکهک زارف 

.مرگن یم  رود  ياه  هنارک  هب  دناوخ ؛ یم  ارف  تایح  هب  ار  منهذ  هک  مدرگ  یم  یتقیقح  لابند 

«. هولصلا تماق  دق  « ؛ ما هداتسیا  دنلب  ما ؛ هدش  رت  گرزب  شیوخ  تماق  زا 

.مریگب اوأم  نامسآ  هاگزیرگ  رد  مهاوخ  یم  .متسیاب  رتدنلب  كاخ ، ياه  هناش  رب  مهاوخ  یم  .مشکب  رپ  كاخ ، لزانم  زا  مهاوخ  یم 
ناوخ هنارت  ادـص ، .تسا  هتفرگ  ناج  نم  رد  ادـص ، .تسا  هدـش  منورد  ياه  بش  همین  غارچ  ادـص ، .تسا  هدوشگ  لمأت  ياه  هرجنپ 

« هولصلا تماق  دق  « ؛ تسا هدرک  ما  یگدنب 

.مرگنب هریخ  کئالم ، قاتشم  ياه  مشچ  مامت  رب  ات  ما  هداتسیا  كانشطع  منامسآ ؛ شون  هعرج 

ناحبـس : » منز یم  دایرف  دنلبرـس  گرتس و  .تسا  هدرک  هدنز  ار  مناج  تاجانم ، رابگر  .میور  هب  ور  یگدـنب ، تیاهن  یب  ما ؛ هداتـسیا 
«. هدمحب میظعلا و  یبر 

؛ ناشخرد ياه  هراتـس  رطع  زا  راشرـس  تاظحل ، لاّیـس ؛ یبآ و  تاظحل ، .دـهد  یم  هفوکـش  منامـشچ  ياه  هخاش  رب  اـیند ، ياـهراهب 
.حیبست رطع  زا  ما  هدنکآ  هداجس ، راشرس  میمش  زا  ما  هدنکآ  .هتفیش  ییوهایه  تاظحل ،

؛ تسا هدز  ما  یناشیپ  رب  يرگنلت  ادـص ، .تسین  مدوخ  لابند  رگید  .متـسین  مدوجو  نادرگرـس  رگید  متـسیاب ! اه  ناشکهک  زارف  دـیاب 
! منزب دایرف  ار  ما  یگدنب  دیاب  مریگب ! شوغآ  رد  گنت  ار  تاجانم  ياوه  دیاب 
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نامسآ ناراسخاش  رب  ار  ما  هدنام  یقاب  ياون  .تسا  هدیود  میاه  نایرـش  رد  يراشرـس  ساسحا  .تسا  هتفرگ  باتـش  نم  رد  زیچ  همه 
مهاوخن ریز  هب  یمدق  یگدنب ، دنلب  ياه  هلق  زا  دنلبرس  نم  دچیپ و  یم  زونه  ادص  هتاکرب » هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا   » .ما هتخیوآ 

.تشاذگ

یقلاخ یلع  / مزامن رد  نم 

دیاش ات  میوگب  ناذا  دیاب  .دناوخ  یم  شیوخ  يوس  هب  ارم  نایاپ ، یب  هبذج  نیا  .دنهد  یم  زاوآ  ار  وت  مان  نینط  لباقم ، ياه  هتـسدلگ 
! دشخب متاجن  نیکست ، درد و  ياه  هیآ  نیا  تاملک ،

هداتسیا ناهج  ياه  هلق  رب  هک  منک  یم  ساسحا  .تسا  هدش  زاب  زاین ، ياه  هتسدلگ  رب  هک  تتمحر  ياه  هچیرد  يادنلب  رب  متـسیا  یم 
هب ما  هداتـسیا  ار ، وت  ماـن  بل ، رب  مراد و  ار  وت  داـی  لد ، رد  هک  نم  دزغل و  یم  میاـپ  ریز  نیمز ، .تتمحر  ياـه  هچیرد  يادـنلب  رب  ما ؛

.تتمحر دیما 

زاورپ ياوه  اوه  .دـنک  یم  رپ  ار  اضف  کـیالم ، لاـب  يادـص  .دوش  یم  شیپ  زا  رت  یبآ  نامـسآ ، .دوارت  یم  مناـبل  زا  ربکا » هّللا   » رطع
.روعش رعش و  زیربل  ما  هنیس  تسا و 

.دراب یم  ناراب  هآ ! ...منامشچ  تسا و  يراج  توارط  ياوه 

« ربکا هّللا  »

.مردب شیوخ  نت  زا  ار  تیصعم  هایس  نهاریپ  مهاوخ  یم  بایرد ! ار  هتسکش  هتسخ و  دوجو  نیا 

وت هب  لباقم ، ياه  هار  هروک  .مسانش  یمن  یشمارآ  .دنوش  رود  مدایرف  ریـسم  زا  نیطایـش  هک  ردقنآ  منزب ؛ دایرف  ار  وت  مان  مهاوخ  یم 
؟ مرازگب زامن  هلبق  مادک  هب  میامن ؟ ور  وس  مادک  هب  متسیاب ؟ وس  مادک  هب  مدرک ؛ مگ  ار  وت  قشع  ریسم  .دوش  یمن  متخ 

ارم هظحل  هظحل  هک  یشتآ  مشتآ ؛ اپ  ات  رـس  هک  منک  یم  ساسحا  .تسا  هدناسر  تیاهن  هب  ار  مدوجو  باهتلا  هک  ملد  رد  تسا  یقوش 
ُُدبْعَن َو َكاّیِإ  : » تسا یگدنب  تیدوبع و  همـشچرس  هک  وت  نیمارف  هب  لمع  اهنت  هن  هک  يزامن  .دـنک  یم  لیدـبت  بهتلم  يرتسکاخ  هب 
رد نم  دوبن  دوب و  یتقو  مشابن ، وت  عیطم  هنوگچو  منکن  وت  مکح  هب  لمع  هنوگچ  موشن ، هصالخ  وت  دای  رد  هنوگچ  ُنیعَتْـسَن ،» َكاّیِإ 

!؟ تسوت تردق  دی 

.منیبن وت  تیانع  زج  هک  يزامن  رد  مزامن ؛ رد  .ما  هدمآ  وت  تینارون  ناتسآ  رد  راو  هرذ  یهلا !

دمآ دای  اب  وت  يوربا  مخ  زامن  رد  »

« دمآ دایرف  هب  بارحم  هک  تفر  یتلاح 
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هدجـس هب  رـس  ار  تدَـح  یب  تمظع  دوب و  وت  رـضحم  رد  ناوت  یم  رگم  .دـشاب  شتـسرپ  راوازـس  هک  تسین  يدوجوم  وـت  زج  یهلا !
هدـش مزامن  رهُم  باتفآ ، دـشوج و  یم  ما  هداجـس  زا  راهب  .دـسر  یم  ماشم  هب  سای ، ياه  لـگ  رطع  ناـجیه ، زا  دزرل  یم  منت  دربن !؟

يا هولج  نیرت  شزرا  یب  تسا ؛ رضاح  عاطم  نیرت  شزرا  یب  نم ، هریخ  هاگن  رد  هک  گنر  نارازه  اب  تسا  ییایند  مرس  تشپ  .تسا 
.منیب یم  ار  وت  اهنت  قشع ؛ جورع  رد  مزامن ، رد  نم  .دریگ  ياج  منامشچ  باق  رد  تسا  نکمم  هک 

یعیدب رسای  / یگدنب حیبست 

.ما هدرتسگ  شیاین  نارک  یب  ات  ار  لد  هرفس  تتمحر ، ناراب  دیما  هب  ما و  هدرک  ریهطت  وضو  بآ  هرطق  هرطق  هب  ار  نت  رابغ 

.منم وت  هاگرد  ریقح  تسوت و  نآ  زا  یگرزب  هک  تا ؛ ینامسآ  يادن  هب  میوگ  یم  کیبل  منک و  یم  مایق 

؟ تسا هتسکش  ار  منت  لاب  رپ و  هانگ ، ینیگنس  هک  میاشگب  لاب  تناتسآ  رب  هنوگچ  ایادخ !

! نم دوبعم  يا 

! نیرتراوازس يا  .تمیاتس  یم  مدوجو  دنبدنب  اب  منز و  یم  هرگ  تا  یهلا  نامسیر  هب  ار  مدوجو  حیبست  هناد  هناد 

هن رگم  تسین ؛ يزیرگ  وت  لدـع  زا  تتمایق ، مایق  رد  هک  اشگب ؛ ملد  یکیرات  رب  ار  تتمحر  نشور  هچیرد  شوپب و  مناـهانگ  زا  مشچ 
!؟» ُهَرَی ارَش  ٍهَّرَذ  َلاقثِم  لَمْعَی  ْنَم  َو   » هکنیا

! تسین يریگتسد  وت  زج  هک  ریگب ؛ ار  متسد 

! نم يادخ 

رهطم و نادـناخ  تا و  یمارگ  لوـسر  رب  متـسرف  یم  دورد  هّللا » ـَّالِإ  َهـلإ  ـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  « ؛ تتیدـحا هـب  مـهد  یم  تداهـش  رگید  راـب 
.دناوت هاگرد  ناگدنب  نیرترب  هک  شراوگرزب 

«. ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَأ  »
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مالس حبص و 

يدمحم سابع  / یگدنز باتفآ 

.دشک یم  رس  هوک  تشپ  زا  وت  ندید  قوش  هب  باتفآ ، .دوش  یم  زاغآ  وت  ياه  مالس  رطع  زا  حبص ،

.دهد یم  ینابرهم  يوب  تیاه  سفن  هشیمه 

.دنیاه هنیآ  زا  رتانشآ  وت ، ياهدنخبل  اب  اه ، نابایخ  .هرابود  تسا  يزاغآ  حبص ،

.يراد غارس  وت  هک  تسا  يزاوآ  نیرت  نیشنلد  راک ، .تسا  شالت  همزمز  تیاه  تسد  .درک  یهاوخن  رهق  اه  تخرد  اب  تقو  چیه  وت 
تیاه تسد  دـهد ، یم  تداعـس  يوب  تا ، یناشیپ  قرع  .اهدور  مامت  زا  رت  لـالز  يور ؛ یم  لـالح  يزور  همقل  کـی  لاـبند  هشیمه 

.یشحو ياه  هنوباب  يوب  دهد ؛ یم  نتفکش  يوب 

.دنیشن یمن  یگنهک  درگ  تیاهدنخبل ، يور  تقو  چیه  .دریگ  یمن  یگتسخ  يوب  هاگ  چیه  تیاه ، سفن 

.يراشرس یگدنز  ياه  لزغ  زا  یتوارط و  زا  رپ  هشیمه 

.تسوت ناتسد  ناتساد  همادا  یگدنز ،

نهاریپ زا  داب ، ار  يراودیما  يوب  .يرت  هزات  ناهج  ياه  مالـس  مامت  زا  وت  .يدیما  یگدـنز و  ياه  هنارت  يارب  نومـضم  نیرترکب  وت ،
.زور ره  درب  یم  اه  تسدرود  ات  وت 

یتسد فک  یناشیپ و  طخ  چـیهار  وت  تشونرـس  .دـنا  هدرکن  رهق  ندیـسر  اب  اه ، هداج  هاگ  چـیه  هک  تسا  یلیلد  نیرتهب  وت ، ياـهاپ 
.دنک یمن  هدرکن و  نییعت 

یشیدنا یم  ریخ  هک  ارچ  دوش ؛ یم  نامه  دنوادخ  تیانع  اب  یهاوخ ، یم  هک  هچ  ره  هشیمه  .يا  هتشون  تدوخ  هشیمه  ار  تتشونرس 
!؟ دوشن ریخ  ارچ  سپ  یهاوخ ؛ یم  ریخ  و 
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ینک و مالس  اه  کشجنگ  مامت  هب  دوز ، حبص  زور  ره  یناوتب  وت  دزیرب و  تناج  رد  ار  حبـص  ات  يوش  یم  مالک  مه  باتفآ  اب  هشیمه 
.ناتخرد مامت  هب  ییوگب  ریخ  هب  حبص 

هب تحبص  مالس ، ییوگ : یم  دنلب  مه  وت  یگدنز و  سنج  زا  یمالس  اب  دنوش  یم  افوکش  تنابل  رب  دنخبل  ياه  هچنغ  حبـص ، زور  ره 
! یگدنز باتفآ  ریخ 

نیدلاردب مظاکدمحا  / دیشروخ قوش  ياه  هدنخلگ 

ياه هژاو  اب  هارمه  اه  هچیرد  .دهد  یم  رـس  فاص  تسدکی  ییاوآ  عولط ، ینارون  هرجنح  .دزو  یم  وس  ره  زا  حبـص ، میالم  يادـص 
.دنبات یم  یگدادلد ، زبس 

، حبص تاظحل  .دوارت  یم  طاشن  حور  رعش ، ياه  هرانک  زا  یتح  .دوش  یم  اه  مشچ  ینازرا  رورس ، زا  ناهگان  یناتسوب  حبص ، دلوت  اب 
دنخبل دوـخ  زور  يادـتبا  رد  مییاـیب  تسا ؛ یبوـخ  تصرف  .دـنوش  یم  ور  هبور  ناـبرهم  ییاـه  هرهچ  اـب  هکنیا  زا  دـنتقوشوخ  هشیمه 

.دنز یم  هدنخ  ام  مالس  هب  ور  دیشروخ ، هک  میشکب  نوریب  تبحم  مرگ  ناتسد  اب  ار  اه  مالس  مدحبص ، تاملک  يال  هبال  زا  میراکب و 
يردق ساسحا ، هچقات  ياه  نادـلگ  اب  مییایب  سپ  دوش ؛ یم  هدـنکارپ  غاب  رطع  دیـشروخ ، قوش  ياه  هدـنخلگ  اب  وس  مه  هک  مینادـب 

ییوختشرد اه و  يدنت  ندودز  رد  میشاب  هتـشاد  دنت  یتکرح  .يزرورهم  حبـص  زا  رپ  يایرد  هب  میزادنایب  یهاگن  .میـشاب  رت  یمیمص 
.یتسه كاپ  رتفد  زا  اه 

ار اهربا  فیطل  نهذ  هدرکان -  يادـخ  خـلت -  ياه  هرطاخ  نیا  هک  دنیـشنب ؛ رذـگدوز  ياـه  تصرف  هرهچرب  تنوشخدرگ  میراذـگن 
.دنک یم  شودخم 

.میناسرب مه  حور  تسد  رود  طاقن  هب  ار  یتشآ  ماغیپ  میهدب و  مه  تسد  هب  تسد 

.مینک يرادربوگلا  اهربا  فیطل  رادرک  زا  مییایب و  ناراب ؛ مرن  هجهل  ات  راهب ، قایس  کبس و  ات  تسین  يا  هلصاف 

.میرگیدمه هنیآ  همه ، هک  مینک  رواب  دنسر ؛ یم  يرتشیب  تیفافش  هب  هنیآ ، باق  رد  مسبت  اب  ام  ياه  هاگن  هک  مینک  رواب 

! ار ترودک  یب  تاقوا  نیا  دهدب  راشتنا  ادخ 

! دراد ییافص  بجع  دوش ،» یم  لگ  اهراخ  تبحم  زا   » ياضف رد  ندرک ، یگدنز  هناقشاع 

.دنا ییور  هداشگ  دجو و  هدرورپ  تسد  هک  ییاه  هاگن  اب  دتفا  یم  هار  راوشد ، گرزب و  ياهراک  هاگ ،

! ینابرهم حبص و  زاسراک  ياه  تسد  اشوخ 
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( باتفآ هعرج  کی   ) رون ياه  هخاش  رب 

یسوط اروح  /؟ امش ناگتسیاش  دنیاجک 

ار تمان  هژاولگ  .يا  هداتسیا  دبا  ات  لزا  زا  اه ؛ ناسنا  دوجو  یگنارک  یب  تعسو  هب  خیرات ، يانزارد  هب  راگزور ؛ درمریش  يا  هداتـسیا 
.دوبن اناوت  دوجو ، يابفلا  یجه  هب  زونه  مدآ  هک  يراگزور  رد  دننادرگ ؛ یم  تسد  رب  تسد  شرع ، ناگتشرف  رون ، ياه  هفیحص  رب 

ره یهد ؛ یم  هیدـه  ینادرگرـس  رذـگهر  ره  هب  نیمز ، یلاس  طحق  رد  يا و  هدرک  زیربل  دیـشروخ  زا  ار  تیاه  سوناف  يا و  هداتـسیا 
.دنکشب ار  تتمکح  سوناف  تلاهج  گنس  هب  ای  دنک  شنزرس  ار  وت  دعب ، یمدق  رذگهر ، نآ  دنچ 

لها يارب  درم ! يا  ینیرتروبص  وت  .یتیرشب  زوسلد  راگزومآ  وت  هک  يوش ؛ نادرگرس  ناسنا ، مهف  یکدوک  زا  هک  ینآ  زا  رتروبص  وت 
شوخ لد  ییاهنت ، هاچ  كاوژپ  هب  تهاکناج  كاندرد و  تولخ  رد  یشاب  ریزگان  دنچ  ره  يروآ ؛ یم  هیده  یتشهب  تاغوس  نیمز ،

.يزیوایب لد  باق  رد  هلعش  هلعش  ار  تا  هتخوس  ياهدایرف  يراد و 

یم يدـناوخ و  یم  اوقت  هب  اورپ  یب  ار  ناتـسرپایند  ناـگدزایند و  اـیند ، تنطلـس  رد  هک  اـه  ناـج  زیلهد  زا  دـیآ  یم  زوـنه  تیادـص 
: يدومرف

یم عمط  امـش  هب  رتشیب  هظحل  ره  ناطیـش ، دـیآ و  یم  شیپ  هب  یمه  رـش  دور و  یم  سپاو  هشیمه  ریخ ، هک  دـیتسه  ینامز  رد  انامه  »
اجره .تسا  هدامآ  شراکش  هدش و  هدرتسگ  اج  همه  رد  ناطیش  بیرف  هتفرگ و  ورین  ناطیـش  تازیهجت  هک  تسا  ینامز  نونکا  .ددنب 

ار مدرم  یگدنز  زا  یهاوخ  یم 
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ای تمعن  رفاک  يرگناوت  اـی  دـنک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  دوخ  رقفاـب  هک  ینیب  یم  ار  يدـنمزاین  اـی  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  .نک  اـشامت 
!؟ تسین راکهدـب  زردـنا  هب  شـشوگ  هک  یـشکرس  اـی  تسا و  هداد  رارق  يزودـنا  تورث  هلیـسو  ار  ادـخ  قح  كاـسما  هک  یکـسمم 

(1) »!؟ امش ناراگزیهرپ  دنیاجک  بسک !؟ راک و  رد  امش  نایاسراپ  دنیاجک  امش !؟ ناگتسیاش  ناکین و  دنیاجک 

هدرکن شا  هدولآ  یتسرپایند ، هّکل  دشاب و  هدرتسگ  ایند  نماد  رد  ناشدـهز  هداجـس  هک  نانآ  دـننک ؛ ادـتقا  وت  هب  هک  نانآ  دـنیاجک  و 
؟ دشاب

!؟ اهدادقم اه ، کلام  اه ، لیمک  دنیاجک 

!؟ ناگتسراو ناگتسر و  دیق  زا  دنیاجک 
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لاصو دهش 

يدمحم سابع  / هیثرم

.دنشک یم  كرس  اه  هشیش  تشپ  زا  ار  وت  یلاخ  ياج  هناخ ، نامسآ  ياه  هراتس  اه ، بش  هک  تساه  لاس 

.دنناوخ یم  ییالال  دنا ، هتفر  باوخ  هب  اجک  مناد  یمن  هک  تیاه  مشچ  يارب  اه  هتشرف  هک  تساه  بش 

زا رت  کیدزن  وت  هب  هام  هک  منیب  یم  باوخ  .تسا  رت  گرزب  گرزب ، نامسآ  نیا  زا  وت  نامسآ  منیب  یم  باوخ  هک  تسا  تقو  یلیخ 
میاه باوخ  تشپ  ار  وت  دیاش  دربب ! مباوخ  دیاش  ات  مرامش  یم  اه  هراتس  مامت  اب  ار  مناتشگنا  رس  بش ، ره  .تسا  هدش  هناخ  ماب  تشپ 

.دوش یم  وحم  ضغب  زا  ظیلغ  یهم  رد  میاه  تسد  مسیونب ، وت  زا  مهاوخ  یم  تقو  ره  منیبب !

، مینزب يرـس  ادرف  ياه  هچوک  هب  مه  اب  بشما  ات  ایب  .متـسرف  یم  تیارب  ار  میاـه  کـشا  مسیون و  یم  تیارب  ار  ملد  هک  تساـه  بش 
، يا هتـشاک  هچغاـب  رد  هک  یخرـس  ياـه  لـگ  .منک  یم  هیرگ  هصغ  مغ و  زا  يراـگزور  رد  وت  ياـه  مشچ  داـی  اـب  هک  تساـه  بش 

.دنهد یم  هچنغ  هک  تساهراهب  دنوش و  یم  رپرپ  هک  تساهزیئاپ 

؟ منک شومارف  ار  وت  يا  هظحل  مناوت  یم  هنوگچ  سپ  منک ؛ یم  هیرگ  تیاه  هناشرب  رس  ییاجک ، مناد  یمن  هکنآ  اب  تساه  بش 

مه اه  هنارت  .دـنک  یم  ینیگنـس  هچقاـط  هناـش  رب  هنیآ  هک  تسا  تقو  یلیخ  مناوخن ؟ هیثرم  وت  يارب  مشاـب و  شوماـخ  مناوت  یم  رگم 
.دنک یمن  همزمز  نم  اب  يا  هنارت  چیه  رگید  دننک ، یم  شومارف  ارم  مک  مک  دنراد 

دیشروخ زا  يا و  هدش  رتابیز  هام  زا  هک  مناد  یم  .دننک  یم  هیرگ  هام  لاح  هب  اهربا  .دنوش  یم  شوماخ  یکی  یکی  مبـش ، ياه  هراتس 
.دنور یم  هار  هناخ  ياج  ياج  رد  زونه  تیاه  هرطاخ  .يرت  ینارون 
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، ضوح بآ  رب  تیاه  سفن  زونه  .دننک  یم  یناوخ  بل  ار  وت  مان  ضوح  ياه  یهام  .دنا  هدرکن  شومارف  ار  وت  يوب  زونه  اه  نادلگ 
.زور ره  میسن  لثم  دنز ؛ یم  جوم 

.مونش یم  هک  تساه  بش  زونه  ار  تیادص  .تسا  هدرکن  شومارف  ار  تیاه  هدنخ  يادص  زونه  تکچوک  قاتا 

مادک رب  دندرگ ، یم  وت  لابند  هب  انالوم ، هیبش  اه  هنیآ  مامت  .يرت  قشاع  سمش  زا  وت  .دهد  یم  تشهب  يوب  تمرگ  يادص  مه  زونه 
؟ دننک یم  زبس  اه  هفوکش  اب  ار  تمان  اجنیا ، ياهراهب  زونه  هک  ياهدرپس  اهداب  هب  ار  تا  هدماین  رتسکاخ  كاخ ،

يدابآدوواد هموصعم  / اجرباپ هتسکش 

.تسا هتفر  یسک  ینعی  ناکشجنگ ، يرارق  یب  يادص 

.تسا توارطرپ  هدنپت و  نینچنیا  وت ، ياه  گر  نوخ  زا  شبلق  هک  مشیدنا  یم  یحبص  هب  منک و  یم  كاپ  ار  میاه  کشا 

.درک دناوتن  كاپ  یناراب ، چیه  ار  تمکحم  ياپ  اج  اما  يا ؛ هتفر  يرآ !

هک یتقو  .دـنراد  شوگ  رد  ار  تا  یظفاحادـخ  يادـص  زونه  اه  هناخ  نیا  .دـناوت  نشور  ياه  مشچ  راد  ماو  دـیپس ، ياه  هچوک  نیا 
.دنکارپ ربا  رذب  نامهاگن  هعرزم  رد  یسک  راگنا  یتفر ،

.تخادنا هروشلد  هب  ار  اه  هرجنپ  گرزب ، ردام  حیبست  ندش  هراپ  يادص  یتفر ، هک  یتقو 

.دوب تشوغآ  رد  نامسآ  یتفر و  یم 

، یتشگزاب نینوخ  رپ  لاب و  اب  یتقو  هک  دوب  هنوگ  نیا  .دز  یم  اه  هدـنرپ  ضبن  اب  تلد  .دایرف  وهایه و  همه  نیا  زا  يدوب  هدـش  اهر  وت 
.دندناوخ یم  هیثرم  هب  ار  نامسآ  تچوک ، شوپهاپس  اه ، كواکچ  دندمآ و  تعییشت  هب  اهایرد 

.دوب هدیرب  ار  اه  توراب  ناما  تیاه  سفن  هحیار  .دندرک  ار  تا  یسوباپ  لاس ، ياه  لاس  اهزیرکاخ ، گرزب ! يا 

.درک یم  مارآ  ار  اه  نافوت  تنامشچ ، ینابرهم  دنازرل و  یم  ار  تاعافترا  لد  تیاه  هناش 

مدق در  زا  نیمزرـس  نیا  لالقتـسا  ياه  هراتـس  هک  وت  زا  .دناوت  یمن  نتخوس  یـشتآ  چیه  مره  ار  تا  هرطاخ  هک  میوگ  یم  وت  زا  نم 
.دنا هدیشک  شا  یناشیپ  يادنلب  رب  رس  تیاه 
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رگا هدرک ، ناهنپ  شیوخ  رد  كاخ  ار  تیاهدنخبل  يا و  هتفر  وت  هچ  رگا  .تسا  هدرب  اهدای  زا  ار  ناهج  ریطاسا  تا ، یسامح  ناتـسد 
یناغارچ و تسا و  نشور  تا  هسامح  ياه  ناـبایخ  تسا ، یقاـب  نیمز  اـت  اـما  دـننک ، یمن  سفنت  ار  تناوسیگ  رطع  اـهداب  رگید  هچ 

.هلیبق نیا  نادنزرف  بش  ره  فیلکت  تدای ،

طخ رـس  رب  نانچمه  ام  دـنریگ و  یم  تداهـش  هب  ار  تکاپ  حور  اه ، بآ  دـشخرد ، یم  رهـش  ياه  هچوک  كراـت  رب  تدنلبرـس  ماـن 
.میا هداتسیا  راوتسا  نامنامیپ 

مییاوآ تفگش  ناوخرحس  غرم  ام  »

مییامیس قفش  میلاب و  رپ و  نینوخ 

هوکشب یهوک  وچ  خیرات ، ربعم  رد 

« مییاجرب اپ  میا و  هتسکش  رابدص 

یپ نتورف  هبزور  / وت ياه  مشچ 

( دنا هدیشکرپ  هنایشآ  زا  قشاع  ياه  میرکای  نوچ  ناشیاه  مشچ  هک  نانآ  يارب  )

هک ییاه  مشچ  .دروآ  یم  ام  هناخ  هب  ار  وت  رطع  زییاـپ ، رد  هک  يراـهب  زا  اـی  مسیونب  وت  ياـه  مشچ  زا  مناد  یمن  دزو ، یم  هک  میـسن 
.تسا یگدنز  نامسآ  رد  باتفآ  نیرت  نشور  تلد  اما  تسا ؛ ناهنپ  گنر  هریت  یکنیع  تشپ  هشیمه  يرادن ،

.يور یم  هار  تبحم  غاب  هچوک  رد  تدیفس  ياصع  اب  زور  ره  هک  منیب  یم  ار  وت 

یم شا  یگدـنز  راختفا  نیرت  گرزب  ار  وت  ردام  .دندیـشک  رپ  نامـسآ  هب  قشع ، زیرکاخ  رد  تیاه  مشچ  نارتوبک  دـیوگ : یم  ردام 
.دناد

یناسک زا  تناتسود ، زا  يا ، هدرک  راکـش  هک  ییاه  کنات  زا  ییوگ ؛ یم  گنج  ياه  لاس  زا  میارب  متـسه ، وت  اب  هک  اه  تقو  یهاگ 
یم تخرد  ناشیاپ  هک  یناسک  زا  دـندرک ، زاورپ  تراشا  کـی  هب  ار  نامـسآ  تفه  دـندش و  رتوبک  سدـقملا ، تیب  تاـیلمع  رد  هک 

.دنام یم  اج  هب  رتسکاخ  یتشم  اهنت  ناشدوجو  هناورپ  زا  هک  یناگتخوس  زا  داتفا و  یم  تارف  رد  ناشتسد  هک  نانآ  زا  دش ،

دنا هدرک  ادخ  فقو  ار  ناشیاپ  ای  تسد  اهنآ  .دینک  یم  رادید  مه  اب  دنیآ و  یم  ام  هناخ  هب  تناتسود  زا  یـضعب  اه  تقو  یهاگ  الاح 
.ار تیاه  مشچ  وت  و 

تـشهب هب  مازعا  هماناضاقت  تناهدنامرف  يارب  يدنک و  یمن  لد  ههبج  زا  تیاه ، مشچ  ندیـشک  رپ  زا  دـعب  یتح  وت  دـیوگ : یم  ردام 
! یتشون یم 
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اب دیاش  میوگب ! دیاب  هچ  دنا  هدیشک  رپ  دوخ  هنایشآ  زا  هک  ییاه  مشچ  فصو  رد  مناد  یمن  .تسا  دیـشروخ  هنییآ  تیاه  مشچ  ردپ !
: دیشک ریوصت  هب  ار  تنامشچ  يایرد  زا  يا  هرطق  ناوتب  نوزوم ، زبس  مالک  نیا 

باتفآ »...

وت مشچ  هعرزم  سخ  راخ و 

راشبآ

وت مشخ  زا  يا  هتفخ  ورف  جوم 

زونه تهاگن  غاب  زا  دوش  یم 

(1)« .دیچ دیشروخ  هویم  زا  دبس  کی 

يدابآدوواد هموصعم  !/ باتفآ هب  ناوخب  ار  ام 

هک ازربونص  ياهزور  نآ  .تفر  یم  باوخ  هب  نامسآ  شوغآ  رد  نیمز  هک  اهزور  نآ  زا  مسیون ، یم  تا  یـسامح  ياه  سفن  دای  اب 
.دیآ یمن  مه  لگنج  باوخ  هب  یتح  الاح 

.ریدقت تیدبا  ات  دنام  میهاوخ  وت  ریذپ  تنم  يوردیپس ! شون  هلعش  يا 

اه هچوک  رد  تنتفر  خرـس  زار  هرجنح ، هب  هرجنح  .يداهن  نامنداتـسیا  ندرگرب  وت  هک  تسا  یتسد  راوتـسا  ناـمیاه  هناـش  ینیب ؟ یم 
.دتفین اپ  زا  نامرورغ  ات  مینیشن  یم  رارکت  هب  ار  وت  .دش  دهاوخ  هنادواج 

يونثم قشع ، ات  خرس ، بیـس  زا  ییاهدبـس  اب  يدرگ  یم  زاب  زور  ره  وت  ییوگ  هک  دنا  هداتـسیا  راختفا  هب  اه  میوقت  ار  تچوک  خیرات 
.دربن دای  زا  ار  شدنلب 

، تهاگن نوجعم  .دننک  یم  ادیپ  ار  راهب  ریـسم  تقـشاع ، ياهزاوآ  نینط  اب  اهوتـسرپ  .دناوخ  یم  شبنج  هب  ار  اهدور  تمالک ، نوناق 
یم زاورپ  هب  ار  شنامسآ  حبـص ، ره  برقم ، نایرپ  هک  اجنآ  ار ؛ تسدرود  ياه  هلق  يا  هدز  مدق  وت  .تسا  هدرک  نامریذپان  یگتـسخ 

.دنیآ

.میزیرب کشا  ار  تا  يرود  مینک و  هبرجت  ار  یگدوسرف  زور ، ره  ات  كانیوب ، ریزگان  نیا  رد  میا  هدنام  اج  ام  و  ... 

یندـمآرد هلیپ  زا  یگناورپ ، هنرگو ، ار  نتخوس  میزومایب  دـیاب  ام  شرع و  یبآ  ياه  هفرغ  ات  رگنـس ، یکاـخ  تارطخ  اـب  يا  هتفر  وت 
.تسین شیب 
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؛ میراد نامیا  اه  یبآ  يوس  نآ  رد  ار  تا  هرابود  دـلوت  هک  وت  يارب  هن  میتسیرگ ؛ ناج  يادـیوس  زا  دـندروآ ، هک  ار  تنت  ياـه  هراـپ 
.دبای یمن  رد  ار  تشخب  مارآ  ياه  ییوجلد  رگید  هک  نامرارق  یب  ياه  لد  ییاهنت  يارب  هکلب 

هدـکترایز هب  ناوخب  ار  ام  .درک  نشور  ار  تهاگن  ياه  غارچ  هک  یتمـس  هب  ناوخب  ار  ام  نوخ ! شتآ و  ياـهزور  روبـص  گنـس  يا 
.دنام میهاوخ  هتشارفارب  ندرگ  قشع ، بیشن  زارفرپ و  هداج  رد  ام  هک  نادب  باتفآ و 

زوس زاس و  دشابن ز  زیرگ  یقشاع  رد  »

« مشتآ ناسرتم ز  عمش ، وچ  ما  هداتسا 

یقلاخ یلع  / ...و يا  هتفر  وت 

هداج نیا  یگتسخ و  منم و  يا ، هتفر  وت  »

« هداتفا وت  نم و  نیب  هلصاف  ردقچ 

ياه هناخ  ماب  رب  هک  دش  یم  يرتوبک  تربکا ،» هّللا   » دایرف يداتسیا و  یم  هرانم  رب  هک  یتقو  تسوت ؛ ناذا  رظتنم  زونه  دجـسم  نحص 
.دمآ یم  رد  زاورپ  هب  لحم 

هچ مدوب ، هدمآ  زامن  هماقا  يارب  مردام  اب  هک  ارم  یتفرگ و  یم  وضو  یتقو  دجسم ؛ يا  هزوریف  ضوح  رانک  تسا  یلاخ  تیاج  ردقچ 
! يدرک یم  هاگن  ابیز  بیجن و 

مه رفـسمه  ات  میتسب  ناـمیپ  هک  ار  یبش  تسه  مداـی  .درادـن  یگنادرم  هوکـش و  همه  نآ  زا  یناـشن  وت  سکع  زج  رگید  دجـسم  اـما 
.میشاب

! میداد مه  هب  ییاه  لوق  هچ  میتسشن ؛ طایح  رد  میدش و  دجسم  یهار  نانز  مدق  مه  اب  هک  تسه  مدای 

ار هام  باوج  درم ؟ یتفر  اجک  یگدـنز ؟ لوط  رد  دوب  یهاوخ  مرفـسمه  هک  يدوب  هتفگن  رگم  تیاه ؛ لوق  تفر  تداـی  دوز  هچ  هآ !
تندـمآ رظتنم  هداج ، مادـک  رب  میوگب ؟ هچ  دـبایب  ار  وت  رگم  ات  دـشک  یم  كرـس  ار  طاـیح  دجـسم ، دـبنگ  يـالاب  زا  بورغ  ره  هک 

؟ منک شوخ  یمولعمان  ریسم  مادک  هب  ار  لد  مشاب ؟

دش مگ  نامسآ  رد  دز ، رپ  هک  هدنرپ  نآ  وت 

هداد نامسآ  هب  ار  شلد  هک  ینز  نآ  نم 

قشع ِرَس  زا  تیارب  یناشن  چیه  نودب 

هداتسرف لگ  تسا و  هتشون  همان  رازه 
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ار بش  ات  دـش  یم  هتـشادرب  تا  هدرُگ  يور  زا  دیـشروخ  راگنا  يدـمآ ، یم  هناخ  هب  تا  یگـشیمه  دـنخبل  ناـمه  اـب  هک  اـه  بورغ 
! دنیشنب هراظن  هب  ار  ترکش  ینالوط  هدجس  ادرف ، دنک و  تحارتسا 

ریگ یپ  تساه  تدـم  تسا ، هدزن  یفرح  تساه  تدـم  اما  دـنز ؛ یم  دـنخبل  راوید  رب  نازیوآ ، باق  رب  زونه  تنابرهم  هاگن  سیدـنت 
.هدشن مردپ  یضیرم 
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اب ار  اه  مالـس  مامت  منک و  یم  ناهنپ  هچغاب  قمر  یب  ياه  هتوب  زا  یتح  ار  ما  ییاهنت  نم  یتفر و  وت  ما ! يدیما  ان  ياه  بش  دـیما  هآ ،
.مهد یم  باوج  يرابجا  يدنخبل 

.دننک یمن  رود  رطاخ  زا  ار  وت  شخب  شمارآ  يادص  دنناوخ ، یم  هچ  ره  طایح  رجاهم  ياه  هدنرپ 

هتـسخ ایند  منرت  یب  ياهزور  مامت  زا  هک  تفرگ  هراوآ  نارتوبک  هتخوس و  ياه  كدصاق  زا  ار  وت  غارـس  ردـق  نآ  تردام  زیزع ! هآ ،
.درک یم  سامتلا  رد ، زا  ار  تندمآ  راظتنا  شهاگن ، نیرخآ  اب  یتح  اما  دش ؛

چیه هب  ار  وت  دنورا ، هک  دندیمهف  همه  یتقو  دندینـش ؛ رهـش  مامت  ار  تندماین  ربخ  هک  یتقو  دوب ، ییاهنت  لوا  ياهزور  نامه  تسرد 
داـی اـب  اـه  بش  مه  زونه  .متفرگ  دجـسم  زا  ار  تزاـمن  هداجـس  مدرک ، هک  يراـک  نیلوا  .تفرگ  ار  مدوـجو  مغ ، هدادـن ؛ سپ  سک 

.موش یم  نامهم  تا  هداجس  رب  وت  ياهزامن 

ما یگدنز  نابرهم  نآ  ییوت  مه  زونه 

هداجس يانشآ  ممغ ، ياشگ  هرگ 

قاتا رد  هک  يزیچ  اهنت  وت  زا  .مبایب  وت  زا  یناشن  رگم  ات  ما  هداد  دـنگوس  ار  ناشورخ  نایرج  نیا  اهراب  .مدـمآ  دـنورا  رانک  اـت  اـهراب 
.تسا هتشاذگ  اج  دنورا  رد  ار  شتفج  نم ، لثم  هک  تساهنت  نیتوپ  هگنل  کی  هدنام ، یقاب 

ییاهنت رد  وت  اب  ردقنآ  .دنکن  شبآ  یباتفآ  چیه  دیاش  هک  نیگنـس  ردقنآ  تسا ؛ هتـسشن  مناوسیگ  رب  تروضح ، رخآ  ناتـسمز  فرب 
.دننک یم  متمالم  شیوخ ، ياه  هاگن  اب  نارگید  هک  ما  هدز  فرح  میاه 

.تسا هدنامن  ام  نیب  يزار  چیه  هک  ما  هدوشگ  تیارب  ار  لد  هرفس  ردقنآ 

مارآ منک  یم  نهپ  نم  ینیشن و  یم  وت 

هداس یمیمص و  ار ، لد  هرفس  طاسب 

يدنخ یم  بیجن  يونش و  یم  روبص 

هداز وت  ياه  مشچ  زا  دوش  یم  دیما 

.درادن باتفآ  وت  یب  ام  هناخ  درادن و  ار  یگشیمه  تفاطل  مه  باتفآ  یتح  وت  زا  دعب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / سردنم ياوه  نیا  اب 

.زبس گنر  هب  يراونا  اب  دیشروخ ، تیاهن  یب  دادتما  رد  یسوناف  تسا ؛ نشور  یسوناف  نامز ، ياه  کلپ  تشپ 
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! دیشون ییانشور  هعرج  هعرج  دیشروخ ، ناتسد  هساک  زا  دوب و  سوناف  دوش  یم 
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.دش ینامسآ  ياه  همغن  تسم  دییوب و  تشم  تشم  ار  كاخ  دوش  یم 

.دز همیخ  نامسآ  تشد  رد  دناوخ و  تاجانم  دورس  اه ، هتشرف  بش  رد  دوش  یم 

.تفر ادخ  ینامهم  هب  اه ، هتشرف  لاب  رب  راوس  تشاذگ و  راگدای  هب  ار  كالپ  اهزیرکاخ ، هنیس  رد  دوش  یم 

.دنرادرب زیخ  وت  يارب  اهدور  دننک و  تیوزرآ  اهداب  هک  دوب  ینامسآ  ردقنآ  دوش  یم 

! راگدنام هشیمه  هتفر  يا  وت ، ندز  دایرف  يارب  تسا  مهارف  یتصرف 

.دشخرد یم  رباقم  ربانم و  نیدایم و  رب  تمان  هک  ییوت 

! تسا یلاخ  وت  زا  ناملد  ياه  هرفس  میا و  هدز  هیکت  یگدازآ  ریرس  رب  تمان  اب  هک  ییوت 

.مشکب سفن  مناوت  یمن  ار  اهرذگ  اه و  نابایخ  سردنم  ياوه  .دزادنا  یم  هرامش  هب  ار  میاه  سفن  هنامز ، نیگنس  ياوه 

! اه یهاوخدوخ  اه و  نتساوخ  يال  هبال  رد  نامندش  مگ  زا  میا  هدنمرش  .وت  زا  نامنداتفا  رود  زا  میا  هدنمرش 

! دوش یمن  ادا  دیراد و  نامندرگ  رب  هک  یقح  زا  میا  هدنمرش 

! دهد یمن  ار  وت  يوب  تسا و  هدش  دمجنم  تخس  هک  ییاه  سفن  هب  دکار ؛ ياوه  رد  سفنت  نامدب ، تداع  هب  میا  هدنمرش 

! مشکب سفن  ار  وت  اه ، هژاو  تعسو  هب  يا  هدودحم  رد  ات  تسا  مهارف  یتصرف 

! منزب فرح  ار  وت  مسیونب و  ار  وت  ات  تسا  مهارف  یتصرف 

! مگنتلد ار  تزامن  ردقچ  و  ... 

نیرت عیفر  هب  ار  تیاهاوجن  اه  كدصاق  تفرگ و  یم  ندیزو  تا  هناش  زا  میسن  يداتـسیا و  یم  قشع  تماق  دق  هب  یتفرگ ، یم  وضو 
! دندرپس یم  نامسآ  ياه  هنزور 

.مینکن تشومارف  هک  يدز  دایرف  نام  شوگ  رد  راب  رازه  یتفر و  هک  مگنتلد  ار  وت 

.دنتشادن زاورپ  يارب  یلاب  هک  یناگدش  ریگ  نیمز  هب  يدز  یم  دنخبل  یتفر و  یم 

.دندیسر یمن  تیاپ  هب  دندیشوک ، یم  هچره  هک  ییاه  تسد  هب  يداد  یم  ناکت  تسد  یتفر و  یم 

.ار شنیمزرس  نادرم  يوب  دروآ ؛ تشهب  يوب  داب  ، دمآ ناوختسا  هکت  هس  ود  اب  توبات ، کی  داب ، ناتسد  يور 
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یمیظعلادبع همطاف  !/ دوز هچ 

.ار میاه  يرارق  یب  تلع  مشاب  هدیشیدنا  هکنآ  یب  زونه ؛ ما  هدنام  تهار  هب  مشچ 

.ما هدرکن  يرود  ساسحا  ملد  رد  يا  هرذ  یلو  درذگ ؛ یم  نام  ییادج  زا  اه  لاس 

.قایتشا روش و  زا  راشرس  ياهزور  زا  رت  کیدزن  منیب ؛ یم  هشیمه  زا  رت  کیدزن  وت  هب  ار  مبلق  اهزور  نیا 

ياه سفن  رد  زونه  هک  یقشع  زا  هدنکآ  رطع  زا  هنازور ، ياه  تشاددای  رتفد  رد  تا  یلاخ  ياج  زا  دنیوگ : یمن  دایز  وت  زا  دنچ  ره 
چیه رگید  هک  ییاه  نیتوپ  زا  یتشاذـگ ، راگدای  هب  تنتفر  زا  دـعب  هک  یبیـس  یخرـس  زا  دـنک ، یم  تسمرـس  ار  یمدآ  تا ، هداـجس 
زونه هک  مه  زونه  یلو  شدـیرخن ؛ سک  چـیه  داـتفا و  بیرغ  رازاـب ، جـنک  رد  هک  يا  هیفچ  زا  دـندرکن ، مه  ناـشهاگن  مدرم ، تقو 

، ینامداش يدش و  یم  در  نآرق  ریز  زا  یتشاد  هک  یتقو  ار ؛ تنیرخآ  دنخبل  درب  یمن  دای  زا  .درب  یمن  دای  زا  ار  تهاگن  منهذ ، تسا ،
.نم زا  دش  یم  در  هشیمه  يارب 

.دوش یم  ریزارس  میاه  کشا  تدای ، هب  منک و  یم  تبرغ  ساسحا  خرس ، ياه  لگ  ندید  اب  زونه 

! دش ترید  دوز  هچ  .تشذگ  باهتلا  رپ  هقیقد  تسیب  هزادنا  هب  لاس ، تسیب  رهش ! يارب  تشذگ  دوز  هچ 

يدیمح مثیم  / رجاهم ياه  باقع  لسن 

یمارآ هب  ار و  هیفچ  تشادرب 

دش مگ  اه  هرطاخ  ماحدزا  رد 

مک مک  شا  یکدوک  وحم  ریوصت 

دش مّسجت  زیرکاخ ، تشپ  رد 

شتآ نیمز  نامسآ و  نیب  ام 
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خزرب نآ  رد  دوب  هتفرگ  ناراب 

دیراب یم  هک  دوب  هراتس  جوم 

دش مطالت  قرغ  كاخ  يایرد 

رابگر همهمه  راد  ریگرد و 

دوب یبیرغ  يانشآ  لابند 

دید ار  شلد  زبس  قافتا  ات 

دش منرت  روش و  سح  زیربل 

دیدنخ وا  هب  درک  هاگن  ار  وا 

تفر شهاگن  رابغ  رد  هظحل  کی 

دیچیپ نامز  يولگ  رد  دایرف 

دش مهوت  راچد  نیمز  نهذ 

درک شیادص  هعفد ، دنچ  هتسهآ 

خلت یتوکس  دوب  توکس  اهنت 

درک شیادص  زاب  تشادن ، ناکما 

دش مگ  شلد  تسد و  دوب  هدیسرت 

شلابند هب  هریخ  كاخ  تهب  رد 

ار شزیزع  دید  هدجس  لاح  رد 

تشادرب یمدق  ره  هناروابان 

دش مکارت  هب  ور  درد  هوبنا 

شحورجم رکیپ  هدیپت  نوخ  رد 
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داد ناج  وا  هتسخ  ياه  تسد  رب 

دید یم  ار  هک  هراتس  نیرخآ  رد 

دش مسبت  شقن  هرهچ  حرط  رد 

دمآ شدوخ  هب  ات  تشذگ ، بش  کی 
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دید یم  سفق  جنک  هرابود  ار  دوخ 

دوب رجاهم  ياه  باقع  لسن 

دش مدرم  تمسق  دنام و  هک  یلسن 

نیدلاردب مظاکدمحم  / نوخ نشور  ياه  هرطاخ 

دش زاب  يرد 

دیشاپ تشهب  یسک  ناماه  مشچ  يور  و 

دیشروخ نوچ  میداتسیا  صرق 

دییارگ تخرد  هب  نام  هّثج  و 

یگدنز سردنم  يادص  زا  میتسناد 

هدز گنز  هدروخ ، طخ  ياه  باوخ  هوبنا  و 

، ام يادرف  فیلکت  هک 

تسا قشع  هتشرف و  روضح 

؛ ام زا  کی  ره  ینعی  هلصافالب ، ياه  هدنرپ  سپ ، نآ  زا 

اهرابشتآ هرصاحم  رد  ییاه  فتک  اب 

زبس يزور  تسرد  و  ...

 - خرس ام -  ياه  هقیقش 

تخیر ورف  هثداح  ناوخ  گرم  رد 

ناماه تسد  اما  زونه 

، اه هدورس  بش  رانک 

.دنراک یم  نوخ  نشور  ياه  هرطاخ 
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نوتیز مخز 

يدمحم سابع  / ام ياهدرد 

داش ار  منانمـشد  ، متبرغ يوب  تقو  چـیه  ات  ناشمـشوپ  یم  مبیرغ  ياهزاوآ  اب  منک و  یم  نفد  اـه  هراتـس  نیرترود  رد  ار  میاـه  هصغ 
.دنکن

یم اهدور  هب  ار  ممرگ  نوخ  .دشاب  ناما  رد  یشحو  ياهداب  تشحو  زا  ات  مچیپ  یم  اه  تخرد  نیرتراوتسا  گرب  گرب  رد  ار  منامیا 
.ددنبن خی  يا  هچایرد  چیه  رگید  ات  مرپس 

.دنک هتفشآ  ار  ینابایخ  ياه  کسورع  باوخ  اه و  لکلا  یتسم  یگراوآ ، يوب  ات  منک  یم  تُسپ  ایند  مامت  هب  ار  میاه  سفن 

تـسا ییاه  هلولگ  زا  زیربل  هشیمه  ام  ياه  هناخ  اما  تسا ؛ هدرک  رپ  ار  ایند  ياه  باوخ  مامت  هک  تسا  یتلفغ  یگدوسآ ، اـهزور  نیا 
.دننک یم  لگ  ام  دیپس  هنهک  ياه  نهاریپ  رب  هک 

.دنک یم  اوجن  گنشف  یلاخ  ياه  هکوپ  رد  ار  ام  ياونین  داب ، اه ، ین  ياج  هب  اجنیا 

.دنرادن نتفر  هار  يان  هک  دنوش  یم  متخ  هنهک  ياه  شفک  هب  هنهرب ، ياهاپ  مامت  اجنیا 

.دهد یم  ار  هداج  کی  يوب  ناشمادک ، ره  ندیکرت  هک  دسر  یم  ییاه  لوات  هب  رفس  اجنیا 

.دنا هدش  هناورپ  هیناث ، زا  يرسک  رد  هک  تسا  نامناکدوک  رتسکاخ  سنج  زا  ام  ياه  هناخ  ياه  تشخ 

.دنا هدنام  منبش  یب  تساه  هتفه  هک  ییاه  گربلگ  مامت  لثم  دیشروخ ، لثم  دنا ؛ یمخز  مه  تسد  زا  رود  ياه  هراتس  یتح  اجنیا 

.دنک یم  توعد  يدبا  یباوخ  هب  ار  نامناکدوک  هک  تسا  ییالال  اه ، هلولگ  کیلش  يادص  مه  زونه  اجنیا 
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.تسا یپ  رد  یپ  ياهراجفنا  يادص  ناشیاهزاوآ  اجنیا ، ياه  هدنرپ  یتح 

! شتفن ياه  هاچ  لثم  دزوس ؛ یم  قارع  يارب  ملد 

.دنوش یم  هدنرپ  يرتسکاخ  يراجفنا  رد  زور  ره  هک  ییاه  مدآ  دنزوس ، یم  زور  ره 

.تسا هتشادرب  ار  ایند  مامت  دود ، ًالصا  دنک ؛ یم  دود  مک  مک  دراد  ییاکیرمآ  ياهراگیس  ار  ناتسناغفا 

ار شنامـسآ  .دیآ  یمن  يرباع  چـیه  ياپ  يادـص  یلییارـسا ، ياه  کنات  ياه  ینـش  يادـص  زج  نیطـسلف ، هدز  خـی  ياه  نابایخ  رد 
.دوش یگدنرپ  یب  گنتلد  راب ، کی  دنکن  ات  دنا  هتفرگ  اه  هلولگ 

چیه اما  تسا ؛ هدش  لفیا  جرب  زا  رتدنلب  نامیاه  هزانج  تسا ، هدرک  رت  جک  ازیپ  جرب  زا  پوت ، ياه  هلولگ  ار  نامیاه  هناخ  ياهراوید 
.دنشاب ناهج  قلعم  ياه  غاب  ناماه ، هزانج  رگا  یتح  دمآ ؛ دهاوخن  ام  ندید  هب  سک  چیه  تفرگ و  دهاوخن  سکع  ام  زا  یتسیروت 

يدابآدوواد هموصعم  / يدازآ رذب 

! ینکشب مهرد  ار  درگ  هزره  ياه  گس  یناوخزجر  ات  ایب  هچوک  هب  ریگب و  تیاه  تشم  رد  يراد ، تریغ  هچ  ره 

! دیشروخ نشور  تمس  ات  نک  باتش  زیخرب و  نک و  مکحم  ار  تیاه  هشیر 

! دیآ فاوط  هب  باتفآ ، ياه  مدق  ار  تا  يربا  هناخ  دیاب 

.درد تسا و  تبرغ  يونثم  تهاگن ، .تسا  هلاچم  دایرف  رازه  تتوکس ، .دولآ  هم  یگنتلد و  مناد  یم 

.تسا هدرب  تراسا  هب  ار  تیاه  لگ  ناتسمز ، مناد  یم 

دابم دنک ! ناریو  سأی ، ياهرات  ار  تا  يروبـص  هناخ  هک  دابم  يزیخرب ! دیاب  وت  اما  ...دهاوخ  یم  دوبک  ار  تا  یگدـنز  هرهچ  نافوت ،
نیا یناوتب  دـیاب  وت  يروآ ! دورف  زییاـپ ، تشپ  رب  ار  داـبدرگ  هناـیزات  يزیخرب و  دـیاب  دـنک ! سمل  ار  تلذ  كاـخ  تتمه ، ناوناز  هک 
نابز تسد و  هک  اه  لفق  نیا  ار ، هایـس  ياه  لفق  نیا  نکـشب  وش و  دـنلب  ینک ! بوذ  تمواقم ، ياه  هلعـش  اـب  ار  لاـس  رید  نادـنبخی 
مریگ یم  شوغآ  رد  .ممهف  یم  ار  تناردام  هنابش  ياه  هیرگ  .مسانش  یم  ار  تخرس  ياه  هظحل  نم  دنهاوخ ! یم  هتـسب  ار  تا  هدارا 

!؟ دوش یم  نامرد  ار  تا  هنهک  ياه  مخز  نتسیرگ ، رگم  اما  ار ؛ تا  هراپ  هکت  تارطاخ  بش ، ره 
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دور دور  هب  ار  اهایرد  تناردام ، رامـش  یب  ياه  غاد  .دراشف  یم  ار  ما  هنیـس  تنادـنزرف ، هزور  ره  چوک  راـهب ! هدـنرپ و  نیمزرـس  يا 
؟ درک دهاوخن  رب  رس  يدیشروخ  ناراب ، همه  نیا  سپ  زا  ایآ  نم ! يادخ  .تسا  هدناشن 

؟ دوب دهاوخ  يدنخبل  ایآ  ار  هصغ  همه  نیا  نایاپ 

اهربا يولگ  یهاوخب ، وت  رگا  .یهاوخب  وت  رگا  تسا ؛ یپ  رد  زبس  يراهب  ار  تراـگزور  نازخ  تسا و  نینچ  نیا  هک  مراد  ناـمیا  نم 
.دز دهاوخ  همیخ  يدازآ  دیشروخ  تنیمزرس ، نامسآ  رد  دش و  دهاوخ  هدیرد 

! راکب يدازآ  رذب  ریسا ، كاخ  نیا  رد  تا  هدارا  ياه  هجنپ  اب  زیخرب و 

دارم همشچ  رس  هب  ار  وت  درب  یم  شوخ  »

« تسوت ياشگهر  مدق  رد  هک  وجو  تسج  نیا 

هتسیاش تداعس  یلع  !/ نک دایرف 

! نک دایرف 

! نک دایرف  ار  تنیمزرس 

! نک دایرف  ار  تا  هداتسیا  ناتخرد  ار و  تنارهاوخ  ناردارب و  ار ، تناردام  ناردپ و 

، دراـشف یم  هنیـس  هب  ار  شیاـه  مخز  تسا و  هداتـسیا  هنادرم  روبـص و  ناـنچمه  غاد ، شتآ و  رذـگ  رد  هک  ار  ینیمزرـس  نک  داـیرف 
مخز ندید  هک  ینیمزرـس  دـنک ، یم  همزمز  هک  تسا  يا  هنارت  اهنت  دـنک ، یم  یجه  هک  تسا  يرعـش  اهنت  یگداتـسیا ، هک  ینیمزرس 

.دناد یم  گرم  نیرتدب  ار  تسینویهص  ياه  هدالق  گنن  اما  دریذپ ؛ یم  ار  یپایپ  ياه 

! دنا هدش  هدوشگ  هراپمخ  شتآ و  مخز و  تعسو  هب  زور  ره  هک  ار  تیاه  هرجنپ  نک  دایرف 

.درب ورف  روآ  گرم  یسأی  رد  ار  رتخاب  ياه  شارخ  نامسآ  دهد و  یم  نامیا  ار  رواخ  ياه  تخرد  تنداتسیا ،

.دنا هتخومآ  ناشناکدوک  هب  تنیمزرس  ناردام  هک  تسا  يدورس  نیرتاسر  نیرت و  گرزب  یگداتسیا ،

هایس لگنج  نیا  رد  هچ  رگا  یتسیا  یم 

تسا هتسشن  تنیمک  هب  نانزربت  تسد 

غاد ياه  مخزلگ  هک  هچ  رگا  یتسیا  یم 

تسا هتسشن  تنیمز  درس  ياه  هناش  رب 
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.تسا دایرف  نوناق  هوک ، هنیآ  رد  ادص  ساکعنا  دنراد ، نامیا  اهادص  هب  اه  هوک  نک ! دایرف 

تیاه هناش  رب  دیـشروخ ، هک  دـنناد  یم  رواخ  نانز  نادرم و  مامت  مناد و  یم  نم  .دـنراد  نامیا  داـیرف  نوناـق  هب  اـه  هوک  نک ! داـیرف 
.درک دهاوخ  تا  هداتسیا  ناکدوک  ینازرا  ار  شیاهدنخبل  دیشروخ ، هک  دز ، دهاوخ  هسوب 
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اه گنـس  نیمه  لد  زا  يزوریپ ، ياه  هناوج  هک  دـنناد  یم  دـنا  هدـییور  تناـکدوک  تشم  زا  هک  ییاـه  گنـس  ماـمت  یناد و  یم  وت 
 - ار تیاه  هرجنپ  وت  دوب و  دهاوخ  یگدازآ  دنخبل و  ياه  هناوج  هچغاب  رود ، نادنچ  هن  ییادرف  رد  تنادنزرف  نماد  .دـییور  دـهاوخ 

.یهد یم  مالس  زبس ، ییادرف  هب  ییاشگ و  یم  هدنکآ ، نوتیز  يوب  زا  ییاه  هچوک  تعسو  هب  ار -  تیاه  هچوک  نیریش  دنخبل 

يدمحم سابع  / رادیب ياه  نوخ  يوب 

.دـنهد یم  ار  وت  ياه  کشا  يوب  اه ، هراتـس  .دـنهد  یم  هراتـس  يوب  تیاه  مخز  دـنوادخ  هب  يرت  کیدزن  نامـسآ ، ياه  هراتـس  زا 
نوخ رد  رگج  لـثم  دـنازوس ؛ دـهاوخ  ار  ناگتـشرف  لاـب  تکاـنزوس ، ياـه  هآ  .تسا  رپ  ناـیرگ  ياـه  هتـشرف  يوـب  زا  تیاـه  تسد 

.تروانش

، یبن دوواد  هک  دوش  یم  ییاهزاوآ  نیرت  گنـشق  تیاه ، هلان  يادص  دـنوش و  یم  مخز  یکی  یکی  اه  هلولگار  وت  ياه  تصرف  مامت 
.درک یم  ریرحت  ناگدنرپ  يارب 

کیدزن لگ  هب  اه  تشهبیدرا  مامت  زا  هک  ابیز  ییاه  مخز  اب  ینیبن ، ییابیز  زا  ریغ  ات  يدـنب  یم  مشچ  اه  مغ  ماـمت  رب  هک  اـهزور  هچ 
! دنرت

هب ار  تیاـه  هنارت  تاـملک ، دـنهد  یمن  هزاـجا  وـت  هب  یتـح  دـنا ! هتفاـین  ندـش  رعـش  تصرف  وـت ، يادـص  هراـنک  رد  هک  یتاـملک  هچ 
.یناوخب هتسب  ییاه  مشچ  اب  یفابب و  كانزوس  ییاهزاوآ 

.دننک یم  مالس  یگدنز  هب  هشیمه  تیاه  مخز 

گنـس رد  هک  تسا  یقوش  هزادـنا  هب  تنارـسپ ، يایند  دـنز و  یم  مدـق  تا  هتـشادن  هناخ  ياه  هناریو  رد  هک  تسا  ینیرفن  وت ، يایند 
.دوش یم  هتفاب  تنارتخد  کچوک  ناوسیگ  رد  هک  تسا  يروش  یگدنز ، دننک و  یم  باترپ  ناشنخالف  ياه 

.دنسوب یم  ار  گرم  دننک و  یم  مالس  یگدنز  هب  هشیمه  تا ، هشیمه  ياه  مخز 

زا رت  ینتشاد  تسود  وت  يارب  ایرد  هشیمه  هک  ییوت  متفا ؛ یم  وت  ینارون  یناشیپ  دای  هب  رایتخا  یب  منک ، یم  هاگن  هام  هب  تقو  ره  نم 
.تسا هدوب  ندنام  زا  رتانشآ  رفس  اب  تیاهاپ  هشیمه  تسا ، هدوب  اه  هرخص 

.ینک یم  نارابگنس  ار  اه  ناطیش  زور  ره  هتفرن ، جح  هک  تساه  لاس  .ینز  یم  شقن  نوخ  اب  ار  تیاهاپدر 

.دننک یم  تیاده  خزود  ياه  هداج  هب  ار  لیف  رکشل  هک  دهد  یم  ار  لیبابا  يوب  تیاه ، تسد 
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یم فراعت  وت  هب  ینابرهم  اب  ار  ناشنت  ياه  هکت  هک  دنوش  ییاه  گنس  ات  تسا  هدیرفآ  وت  يارب  ار  اه  گنس  باهش  ادخ ، مراد  نیقی 
.دننک

.يا هدرشفن  بیرغ ، ناهاگحبص  رد  هک  تسا  یمرگ  ياه  تسد  زا  رتانشآ  وت ، اب  ییاهنت  ییانشآ  یسانش و  یم  ار  تبرغ 

.دوش یم  متخ  زاورپ  هب  هک  تسا  ییاه  هداج  مامت  زا  رتانشآ  اه  تشونرس  هب  تا  یناشیپ  ياه  طخ 

یم تسپ  یـسیون و  یم  تنازیزع  نوخ  اب  ار  تیاه  همان  زونه  وت  اما  دنزوس ؛ یم  هشیمه  ورـس  زا  ییاه  غاب  تا ، هنابیرغ  توکـس  رد 
.دنک رادیب  ار  ایند  ناترادیب ، ياه  نوخ  يوب  دیاش  ات  نایناهج  يارب  ینک 

يدمحم سابع  / ندش گنس  هناتسآ  رد  ناهج 

.دونشن ینیگمغ  هدنرپ  چیه  ار  تتبرغ  يوب  ات  ینک  یم  كاخ  هام  رد  ار  تناکدوک 

.دنیبب ار  تا  یناشیپ  باتفآ  اهنت  دنا  هدش  وت  رفسمه  هک  ییاهزور  ات  یشوپ  یم  اه  هراتس  اب  ار  تیاه  مخز 

، دنلبرس ار  تا  یگراوآ  ياهادرف  روک و  تنانمشد  مشچ  دوش و  رک  ناطیش  شوگ  ات  یناخرچ  یم  ترس  رود  ار  هام  هکس  بش ، ره 
.يراذگب مدق  نامسآ  هب 

.تساهایرد نیرت  ینافوت  تا ، هنیس 

.دوش یم  متخ  زاورپ  هب  تا  هناخ  هار  نافوت -  زا  شیپ  تساه -  سونایقا  باوخ  تشمارآ ،

.تساه مشچ  نیرت  یناراب  تیاه ، هرجنپ 

.دنا هدرک  مگ  هدنام  هار  رد  نارتوبک  تساه  لاس  ار  تا  هناخ  ناریو  فقس 

.دنوش یم  تناکدوک  کلق  ياه  هکس  اه ، هراتس  .دنزاس  یم  تا  هناش  رب  هنال  نارتوبک ،

.ینک توعد  هدماین  ياهراهب  يرادیب  هب  ار  ناهج  ات  يدنب  یم  ناکشجنگ  ياپ  هب  حبص ، ره  ار  تزبس  ياه  باوخ 

لثم تسا ؛ هدز  لوات  شتآ  زا  تنت  مامت  ًالـصا  .دـنز  یم  لوات  تیاهاپ  يرپ و  یم  باوخ  زا  تا  هتخوس  ياه  غاب  باوخ  اب  بش ، ره 
.تناکدوک هنهرب  ياهاپ 

.تسوت رس  يالاب  فقس  نامسآ ، تیاپ و  ریز  شرف  كاخ ، .تساهدور  مامت  همشچرس  تا ، یناهنپ  ياه  کشا 

.ینیب یم  گنس  باوخ  ینک و  یم  شلاب  ار  اه  گنس 
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، دنوش یم  هدنرپ  یکی  یکی  تتشم  يوت  ياه  گنـس  .دوش  یناهج  تا  هضافتنا  ات  ینک  تسپ  ایند  مامت  هب  ار  اه  گنـس  یهاوخ  یم 
.دننک دوبان  ار  نمشد  هاپس  ات  دنوش  یم  لیبابا 

ینک یم  درخ  ار  گرزب  ياه  هوک  وت  اما  .درک  دهاوخ  گنس  شنیگنس  ياه  باوخ  ار  ناهج  .تسا  ندش  گنـس  هناتـسآ  رد  ناهج 
تداع تندیدن  هب  ایند  دـنهاوخ  یم  هک  ییاه  هنیآ  دـنهد ؛ یمن  ناشن  زیچ  چـیه  یهایـس ، زج  هک  ییاه  هنیآ  لد  هب  ینک  ناشباترپ  ات 

.دنک

.اهدرد تشپ  لثم  تسکش ؛ یهاوخ  ار  وداج  ياه  هنیآ  مامت  زور ، کی  وت  اما 

يدابآدمحا يوسوم  تاداس  هفطاع  / يدازآ ات  ... 

! دننک دمآ  تفر و  نامسآ  رد  هغدغد  یب  دیفس ، ياهربا  دوش و  یبآ  هرابود  نیطسلف  نامسآ  رگا  تسا ، ینیریش  يایؤر  هچ 

ریگ رادراخ  ياه  میـس  يـال  هبـال  متلاـصا ، مچرپ و  منیب ، یم  هک  ار  نیطـسلف  باوخ  هراـبود  بشما  رگا  تسا ، ینیریـش  ياـیؤر  هچ 
! دشاب هدرکن 

! دورن نیم  زا  رپ  ياه  هداج  تراسا  رد  میاپ  مسر ، یم  هک  رادراخ  ياه  میس  تشپ  یتقو  دوش ، یم  زیگناروش  هچ 

! دوش یم  خلت  يرتسکاخ ، نامسآ  اه و  کنات  شتآ  يادص  اب  زور  ره  نیریش ، لایخ  نیا  سوسفا  اما 

.دنز یم  رپ  لاب و  منابل  يور  نتسشن  يارب  هدنخ  دور و  یم  الاب  منهاریپ  زا  تاراسا  هک  یتقو  دوش  یم  خلت 

ار ناکدوک  يوهایه  نم  .متسیاب  سدقملا  تیب  يوس  هب  ور  مناوتب  هرابود  ات  ما  هدرک  نیطسلف  يدازآ  رذن  ار  مرهش  ياه  نوتیز  مامت 
.مراد تسود  تسا ، هدش  نیذآ  دیهش  ره  مسا  هب  شمان  هک  ییاه  هچوک  رد 

.ار يدازآ  نیس  تفه  ياپ  نتسشن  مراد و  تسود  ار  یگدنز  زبسرس  ياه  هداج  زا  روبع  نم 
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نامز هچیرد  زا 

اردصالم تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشود

دادرخ 1385  1

یناثلا 1427 عیبر   24

May.22.2006

یجنپ هجیدخ  / توکلم نامهیم 

! یلاوح نیا  ياوه  رد  دراد  نایرج  ادخ  يوب  ردقچ 

؟ تسا هتسش  ورو  تسد  نیشن  كاخ  ینامسآ  مادک  یقارشا  سفنت  رد  راید ، نیا  ياوه 

روهط لـالز  هئـشن  ناـهج ، موب ؟ زرم و  نیا  هرتسگ  رد  هدـیچیپ  هک  تسا  هتـشرف  مادـک  یتوهـال  ياـه  مشچ  ین  ین  زا  وب  رطع و  نیا 
هک كاخ  هنیـس  هب  يا  هدیـشاپ  راهب  رذـب  تراتـسد ، هشوگ  زا  دراد ؟ یمن  رب  یتوکلم  یتسمرـس  نیا  زا  رـس  هک  تسیک  ناـج  يوبس 

.دیور یم  اهرازیلاش ، ناماد  زا  تکرب  هشوخ  هشوخ 

ياه هچوک  رد  زاریـش ، تسد  رد  تسد  زور  کی  تسا ! گنر  رپ  اـه  هداـج  یناـشیپ  رب  وت ، کـچوک  هلفاـق  ياـپدر  ردـقچ  اردـص !
يزور .دندش  یم  ترکفت  ياه  نالاد  نیشن  تضایر  اه ، هراتس  يدز و  یم  مدق  نامسآ 

.يدرک یم  توکلم  نامهیم  هنافراع ، ياه  هسلخ  رد  قرغ  ار  ناهفصا  ياه  هچوک  رگید ،

.تسا كولس  ریس و  رد  ار  تا  یقشاع  قیرط  لزنم ، هب  لزنم  خیرات ، انشآ و  ترجه  ياه  هداج  شوگ  هب  تیاه  مدق  نینط 

هب قلخ  زا  قلخ ، هب  قح  زا  قح ، هب  قح  زا  قح ، هب  قلخ  زا  دـننک - یم  ترجه  وت  اب  دنرفـس و  رد  وت  اب  اه  هظحل  اـپ ، هب  هفـسلف  شفک 
.دنراشرس تبان  ياه  هشیدنا  رکس  زا  هرامه  و  قح - 
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ياه هناش  رب  رس  هفـسلف ، .دننکن  مگ  هار  تقیقح ، نارفاسم  ات  یگدادلد  هچوک  ره  مَخ  رب  يا  هتخیوآ  ار  تنـشور  ياه  مشچ  سوناف 
.تسا هدوسآ  ار  هتشذگ  ینالوط  هار  هک  تسوت  ناهرب  قطنم و  هیاس  ریز  دلاب و  یم  هک  تساه  نرق  وت ، مالک  ینابرهم 

! اردص

رکس زا  یگتفیش ، ياوه  نارتوبک  راذگب  دونـشب ! روهـش  حرـش  تا  يزاریـش  هجهل  زاو  دنیـشنب  تا  يروبـص  هرجح  رد  قشع ، راذگب 
! دنوش باریس  وت  ياه  مشچ  یقارشا  لالز  همشچ 

! ناهج ياه  هتخای  مامت  دشکب  سفن  تیاه  همزمز  يدوهش  ياوه  رد  ات  اردص ؛ نک ، نامهیم  هنافراع  يدوهش  هب  ار  ملاع  ناهذا 

! ملاع حور  فرظ  یهت  رب  تیاه  هشیدنا  رون  زا  زیرب 

.اه ههبش  اهدیدرت و  نمرخ  رب  دمآ  دورف  تا  یفسلف  نیهارب  راو ، هقعاص 

! نیهلاتملا ردص 

.تا هفسلف  زبسرس  ياه  ناتسغاب  زا  دنیچ  یم  هشیدنا  لیدب  یب  ياه  جنران  راگزور ، تسد  زونه 

، وت يادـن  کی  هب  هک  تسا  ملاع  تارذ  هظحل ، ره  هقیقد و  ره  راهب ! زا  تسا  رتزبس  راب  رازه  هک  راـگزور  شنیب  هب  يا  هدوشگ  يرد 
 . ...ادخ ات  ...تیهام  ضرع و  رهوج و  زا  لزنم ، هب  لزنم  يداو ، هب  يداو  دننک  یم  تکرح  دنزیخ و  یم  رب 

ییاضر هدیمح  / تگرزب مالک  زار 

هاگهانپ تناتـسد ، ار ! لقع  نشور  ياه  هداج  يا  هدز  ماگ  بوخ  هچ  ینـشور ! هب  یهتنم  ياهریـسم  ماـمت  تدنـسانش  یم  بوخ  هچ 
.تسا قارشا  ناشخر  ناگراتس 

نادرگ باتفآ  مامت  .تتینالقع  يادر  يانخارف  هب  دنا  هدرک  چوک  اهوتـسرپ  مامت  .يا  هتـشاذگ  تریح  ياه  هندرگ  رد  مدـق  راکـشآ ،
.دنا هدنام  هریخ  ار  تیاه  مشچ  دیشروخ  .اه 

.تسب دهاوخن  ار  تقاتشم  ياه  مشچ  دیعبت ، اردص !

.تسا یقاب  لمأت  ياه  هرخص  مامت  رب  تگرزب  مالک  زار 

.يا هدز  دایرف  هشیمه  زا  رتدنلب  دیعبت ، لاسنهک  ياه  هشوگ  رد  ار  تا  یگتفیش  هک  نانچ  نآ  یقارشا ، تسا  ییوهایه  ار  وت 
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.درک دهاوخن  رواب  یشوماخ  هب  یتمکح  چیه  ار  تندوب  زیربل  هفسلف  .دسر  یمن  تلایخ  هب  متسد 

.تسا هداد  هناوج  اه ، لاس  سپ  زا  تملق 

! دنا هفسلف  کیرات  ياه  بش  شخب  غورف  تتراشا ، ناتشگنا  رد  هک  ییاه  غارچ  بش  یشوماخ  دابم 

.تسین یشومارف  ار  وت  تسین ، یشوماخ  ار  وت  هناراهب ؛ يزو و  یم  روبص 

.تسا هدیسر  نامسآ  ياه  هخاش  هب  تتسد  مهو ؛ زا  يا  هتخیرگ 

.دنا هدیشک  سفن  دیاش ، هک  هنوگنآ  ار  تمالک  رطع  كاخ ، مامت  بونج ، لامش و  .تسا  ینافرع  ناراهب  راشرس  میسن  تیاه ، سفن 

.تسب دهاوخن  ار  تیاه  مشچ  هناراهب  هدوشگ  باتک  ینازخ  چیه 

.دیچیپ دهاوخن  مهرد  ار  تراو  نوتس  ياه  تسد  یناتسروگ  چیه 

.تسا هدروآ  دجو  هب  ار  منیمزرس  تیاه  سفن  يا ؛ هداتسیا  راوتسا 

.يداتفین سفن  زا  دندرک و  تیاه  هار  هروک  نیرترود  یهار 

.دزیر یمن  مهرد  ار  تیوسارف  ییاهتنا  چیه 

.دوارت یم  نافرع  يوب  اه ، هرتسگ  رب  یناکت و  یم  لاش 

هب ترکفت  زا  ذغاک ، تاحفص  .تناتشگنا  زا  دزیر  یم  قراوش » « ؛ نامسآ ناراسخاش  يوس  هب  يرب  یم  تسد  .دشخرد  یم  تاعمل » »
.دننیشن یم  وهایه 

.هفسلف دنلب  ياهداکچ  رب  زاورپ ، زیت  يا  هدوشگ  لاب  .وس  همهرد  دزو  یم  تیاه  مشچ  ياوه 

.درب دهاوخن  نیمزرس  نیا  رطاخ  زا  يا  هثداح  چیه  ار  وت  یلایخ ، چیه  ار  وت  یتسد ، چیه  ار  وت 

.تسا هتفرگ  ناج  تمکحم  ياه  ماگ  ریز  نیمزرس ، نیا  كاخ 

.معلب یم  ورف  كانشطع  تبرغ ، بیرغ  ياه  كاخ  هشوگ  هشوگ  زا  ار  تمالک  كانمن  يوب 

يریما نیسح  / باتفآ روبع  يادص 

.دنا هداد  رون  هویم  اه  كات  دکچ و  یم  رون  ناتخرد ، ياه  هخاش  زا 
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.يرون دوخ ، وت  باتفآ و  ور : شیپ  تسا ؛ رون  تشپ  هک  يا  هداج  رد  يود ، یم  قرش  يوس  هب  نشور ، یغاب  هچوک  رد  وت 
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.تیاه گرهاش  اه و  گریوم  زا  ار  باتفآ  روبع  يادص  يونش  یم  هک  وت  يارب  تسا ؛ رون  وت ، يارب  ایشا  تقیقح 

.دیرفآ ار  تانیاک  رون ، تئیه  رد  هک  ار  قشعو  ینیب  یم  ار  تارذ  رد  هتفخ  يورین  وت 

.تساسحا لقع و  اب  ینک  یم  سح  ار  رون  وت 

عـشعشت زا  هک  ساسح  يدوب  یکدوک  يداد ؛ رون  یناوخزجر  هب  لد  هک  راب  نیلوا  .ییاردص  دمحم  نوچ  ینک ؛ یم  سح  ار  رون  وت 
.تفر یم  ورف  رکف  هب  دمآ و  یم  دجو  هب  یهاگحبص  هلاژ 

وت .دـندوب  هدـناوخ  نارگید  هک  نانچنآ  هن  یلو  يدوب ؛ هدـناوخ  ار  هفـسالف  ياه  باتک  مامت  يدرب ، یپ  رون  تردـق  هب  هک  راب  نیلوا 
.يدیشک رس  هناتسم  قشع ، زا  يا  هنیگبآ  رد  يدنارذگ و  نید  یفاص  زا  ار  ملع 

.تسا يرهاظ  ياه  ضقانت  هصرع  ملاع ، دسر ؛ یم  تدحو  هب  درذگ و  یم  اه  ضقانت  زا  هک  تسا  يدنمشناد  هصق  وت ، هصق 

جهن زا  دریگ ؛ یم  همـشچرس  یلع  ـالوم  بتکم  زا  هک  رـشب ، فرـص  لـقع  ییوج  لـیلد  هوق  زا  هن  ناتـساب و  ناـنوی  زا  هن  وـت  تمکح 
.دشک یم  شیپ  ار  یموس  هتخانشان  هار  رایتخا ، ربج و  كاغم  رد  هک  يدرم  هغالبلا 

هک اه  هتخانشان  یسب  هک  هاگنآ  دنیـشن ؛ یم  اعد  هب  هفـسلف ، رامیب  نیلاب  رب  قشع ، دباتـش و  یم  هفـسلف  داد  هب  نید  اردص ، تمکح  رد 
.دروآ یم  رد   [ كرش  ] ناتسکرت زا  رس  یحو ، ددم  یب  یتفرعم ، قیرط  ره  هک  هاگنآ  دراد و  یم  او  هزرل  هب  ار  لالدتسا  نیبوچ  ياپ 

رب راوس  تسا  یکچوک  ياردص  دمحم  لوا ، هلپ  .دور  یم  الاب  هتـسهآ  کیکـشت ، ياه  هلپ  زا  دراد  يرباع  دیآ ؛ یم  رون  ياپ  يادص 
رون يوس  هب  تسد  يزاریـش ، ياردصالم  دوجو ، هبترم  نیرتالاب  رب  دنور و  یم  رتالاب  اه  هلپ  دوش و  یم  رتدـیدش  رون ، .لقع  بکرم 

.تسا هدمآ  عامس  هب  نایوگ  قحلانا »  » هدرک و زارد  دحاو 

يریدن هیقر  / قشع رهش  تفه  ات 

! دوشب ناش  هدیمر  لد  سنوم  سینا و  دشخردب و  يا  هراتس  دیاش  هک  دوب  هدز  لپ  متفه  نامسآ  هب  درم ، نز و  هاگن 

، شهار هشوت  هک  وا  تفرعم ؛ هلق  نیـشنردص  يرمق ، يرجه  لاس 979  هراتس  اردص ،» دمحم   » عولط اب  دمآ ؛ دجو  هب  زاریـش  ناهگان 
ماگنه نآ  دوب ؛ ییاهب  خیش  تکرب  رپ  ياولح » نان و   » و رکش » ریش و  »
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.دنامب ناما  رد  لهج ، ياه  هاگترپ  زا  ات  تخیوآ  یم  یقثولا » هورع   » هب درک و  یم  يدرگبش  دامادریم  میقتسملا » طارص   » رد هک 

.دش یقثولا  هورع  دوخ ، هکنیا  ات 

رود و زا  هک  رگـشسرپ  ياه  هاگن  نیب  درک  میـسقت  ار  شیاه  هتخومآ  تاکز  تسـشن و  سیردت  یـسرک  رب  زاریـش ، ناخ  هسردم  رد 
.دندوب هدرک  دصر  ار  وا  کیدزن ،

راب هلوک  اب  ات  تشذگ  .دیراب  یم  افج  گنس  شا  هلوغیب  ره  زا  تسکش و  یم  رـس  شراوید  رد و  هک  ناسکان  يوک  رد  دوس ، هچ  اما 
.تمکح شناد و  ياه  لاب  اب  دنزب  رپ  ون  زا  دیاسایب و  ییاهنت  رد  يردق  دیآ و  دورف  مق  کهک  رد  ناتساب ، دهع  ناریا  قارـشا  بتکم 

.دزومایب یجیهال  ضایف  یناشاک و  ضیف  هب  ار  زاورپ  کهک ، شمارآ  رد  هک  دوب  نینچ  ریدقت 

هتشاذگ رـس  تشپ  ار  قشع  رهـش  تفه  راب ، نیا  .داهن  لمحم  رب  رفـس  راب  هرابود  درواین و  بات  ار  زاریـش  زا  يرود  شا ، ینابرهم  اما 
.تشاد یم  رب  ماگ  لامک ، جوا  رد  دوب و 

رافسا  » زا هک  تسا  یسک  تسا ، یحو  ياه  هیآ  يانشور  قارشا و  ءاشم و  بتکم  زا  يا  هزیمآ  نیهلأتملاردص ،

.هیلاعتم تمکح  جوا  هب  دوب  هدیسر  هتشذگ و  هعبرا »

ياهراوید هدرپ  هب  ار  شداقتعا  دـشکب و  سفن  ار  نما  یمرح  یتوکلم  ياوه  ات  دوب  هدومیپ  ار  زاجح  ات  زاریـش  ياه  نابایب  راـب  تفه 
.دنزب هرگ  هبعک 

.درک بورغ  هرصب  یلاوحرد  متفه ، رفس  نایاپ  رد  ناهگان ،

ياه هداج  رفاسم  يزاریـش ، ياردـص  دـمحم  هک  تسا  نیا  خـلت  يرمق ؛ يرجه  ای 1050  دـشاب  لاس 1045  دـنک  یم  قرف  هچ  ـالاح 
.دوب هدش  تیدبا 

هداز یقت  هبیط  / نیشن ردص 

.تخیر رهش  ناج  هب  ار  شزیوالد  رطع  راهب ، يوب  تخادنا و  نینط  زاریش  نامسآ  رد  يزورون ، غرم  ریفص 

.دید زاریش  نامسآ  زارف  رب  ار  تراشب  مایپ  ردپ ، راودیما  نامشچ 

.تخاس نشور  ششناد  رون  هب  ار  ناگدید  درک و  عولط  یکدوک  نافرع ، تمکح و  قرشم  زا 

.دیمان دمحم »  » ار دوخ  هنادکی  رهوگ  يزاریش ، راجتلا  نیما 

ص:49

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


یب تمکح  زا  ات  دـناوخ  یم  شیوخ  هب  ار  ملع  ناـصاوغ  شدوجو ، .دزاـت  یم  اـه  لـهج  ماـمت  رب  شناد ، نسوت  رب  هک  یـسک  دـمآ ؛
.دنسانشب ار  تیبوبر  دنبایرد و  ار  هیلاعتم  تمکح  شا  « هعبرا رافسا   » زا دنزاس و  باریس  ار  شیوخ  ياه  هشیدنا  شنارک ،

.دنوش رو  هطوغ  وا  هیتوکلملا » دعاوق   » رد دنناوخب و  ار  صیخشتلا » ورشحلا  ثودحلا و  »

.دنبایرد ار  تاینبلاراونا »  » و تایالارارسا » »

.تشگ نافوسلیف  هار  ياه  یکیرات  نانشور  شکانبات ، ياه  هشیدنا  رهوج 

يالم .دیسر  یناعم  يافرژ  هب  شا ، یکدوک  نامه  زا  هک  دنمشناد  یکدوک  دنابات ؛ قارشا  تمکح و  يایند  هب  ار  شناد  ینارون  وترپ 
.درک راومه  شیوخ  رب  ار  رفس  ياسرف  تقاط  جنر  تخادنا و  گنچ  اه  یتخس  رب  دش و  تفرعم  ياه  یسرک  نیشنردص 

؟ اردص دش ، وت  شناد  ملع و  يایند  راوهار  کی ، مادک  جنر  کهک ؛ ناشاک ، ناهفصا ، زاریش ،

معط يدیچ و  تفرعم  ياه  هشوخ  زا  یتشذگ ، گرزب  دامادریم  شیوخ ، دشرم  ریپ و  لابند  هب  نافرع ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  زا  وت 
؟ تنافرع رابرپ  ياه  هخاش  زا  ای  تخانش  ناوت  یم  ار  وت  تمالک ، ياه  هبذج  زا  .یتخیمآ  نآ  هب  ار  هفسلف  تمکح و  نیریش 

رب رس  زا  راتـسد  .نامز  هرهوج  رد  يدرک  تکرح  مارآ  مارآ  شیوخ و  نتـشیوخ  زا  يدیـسرپ  يدرک و  لمات  يداتـسیا و  هراومه  وت 
تسب نب  کی ، هب  کی  يداهن و  ماگ  تسود  ریسم  رد  .يدیـشون  قشع  ماج  زا  هعرج  هعرج  شیوخ ، هیاریپ  یب  کلـسم  هب  یتفرگ و 

.يدرک فشک  ار  هتسب  هچیرد  ره  زار  يدوشگ و  ار  لوهجم  ياه 

.سب دوب و  ملع  يادر  تیارب  هماج  نیرتابیز  يداهن ! ياپ  هناعضاخ  هچ  هار ، نیا  رد  تبرغ و  رد  یبایب  ار  ملع  ات  نطو  زا  يدنک  لد 

.تشاداو تریح  هب  ار  هفسلف  ناهج  هک  یتفای  تسد  ییاهزارف  هب  يدوشگ و  لاب  هفسلف  نامسآ  رد  ناس ، هدنرپ 

.يدیسر تفرعم  يادنلب  هب  یتفایزاب و  تا  هشیدنا  قمع  رد  ار  رود  ياهزادنا  مشچ 

.تسا يراج  نیمز  قرشم  هفسلف  تمکح و  ياه  گر  رد  وت ، يرهوج  تکرح  زونه 

.دزاس یم  باریس  هدیشخب و  تایح  ار  هفسلف  ياه  هشیر  وت ، ياه  هشیدنا  زونه 

.تسا تمکح  شناد و  یسرک  نیشنردص  تمان  زونه 
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ناریا هیلع  اکیرمآ  يداصتقا  هرصاحم  زاغآ 

يدمحم سابع  / داحتا ریجنز  ياه  هقلح 

.تخادنا یم  گنچ  یفرط  ره  هب  دوب و  هدش  ریگ  نماد  گنج ، نوعاط  .دش  یم  رتشیب  رتشیب و  زور ، هب  زور  اه ، ینمشد  توراب  يوب 

.دندش یم  زیت  راکشآ  ناهنپ و  تنایخ ، ياهرجنخ  دندش ، یم  یکی  موش  ياه  تین  دندروخ ، یم  هرگ  مه  هب  هئطوت  ياه  تسد 

.تشاد ناهنپ  يرجنخ  دوخ ، نیتسآ  رد  دمآ ، یم  یتسود  مسا  هب  سک  ره 

.دنیوشب ناشنت  زا  ار  ناریا » یمالسا  يروهمج   » مان ات  دندرک  یم  هدامآ  ار  ناشدوخ  مک  مک  ییایفارغج ، ياه  هشقن 

رد هشیمه  هکنیا  زا  لفاغ  دنهد ؛ رارق  يداصتقا  هرصاحم  يانگنت  رد  رگید  راب  ار  مالـسا  ات  دندوب  هدرک  مزج  ار  ناشمزع  اه ، لهجوبا 
.دوش یم  رت  کیدزن  مدآ  هب  تقو  همه  زا  ادخ  اه ، یگنتلد  اه و  یگنت  جوا 

هگنت يوب  ناریا ،»  » مامت .دش  رود  ياهزور  رامشزور  خیرات ، .دروخ  قرو  هنوراو  خیرات ، رتفد  راب  نیا  اما  دش ؛ رارکت  هرابود  خیرات ،
.دنک رپ  ار  ناهج  يدمحم ، ياه  لگ  رطع  ات  دنداتسیا  رتراوتسا ، ینامیا  اب  هباحص ، راب  نیا  اما  داد ؛ یم  ار  بلاط  یبا  بعش 

لایخ نیا  هب  دندوب ، هدرک  ینادـنز  دولآ  هم  ياه  هشیـش  تشپ  ار  نامیاهراهب  دـندوب و  هدیـشک  نام  هناخ  ياهراوید  تشپ  ات  ار  زییاپ 
هدش مامت  دهدب ، زییاپ  يوب  دزیرب و  شیاه  گرب  یتخرد  رگا  هک 
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اما تسا ؛

ياـهزییاپ یمخز  رگا  یتح  تسا ؛ تخرد  دراد ، كاـخرد  هشیر  هک  یناـمز  اـت  تسا ، هداتـسیا  هک  یناـمز  اـت  تخرد  دنتـسناد  یمن 
.دشاب ینالوط 

یتح دنهدن ، تشهب  يوب  شیاه  تشهب  يدرا  رگا  یتح  تسا ؛ راهب  راهب ، هکنیا  زا  لفاغ  نامدـنرادهگن ؛ راهب  زا  رود  دنتـساوخ  یم 
.دننک شومارف  ار  هچغاب  یب  خرس  ياه  لگ  ناهج ، ياهربا  رگا 

یمن اما  دننک ؛ رت  گنت  رت و  گنت  ار  هرـصاحم  هقلح  هکنیا  لایخ  هب  دندیـشک ، یم  رتالاب  رتالاب و  ار  ناشلهج  ياهراوید  اه ، بهلوبا 
چیه هک  دنتـسناد  یمن  نامیاه ، هناخ  مزیه  شتآ  ار  دیـشروخ  درک و  میهاوخ  نامغارچ  یب  ياه  بش  سوناف  ار  هام  اـم  هک  دنتـسناد 
ردق ره  دنتسناد  یمن  دراد ، هگن  هتسب  تقیقح  يور  رب  دبا  ات  ار  ناهج  هتـسب  هشیمه  ياه  مشچ  دناوت  یمن  دنلب ، ياهراوید  نیا  تقو 
راوید اب  هاگ  چیه  هک  دنتـسناد  یمن  ناگدز  بش  نیا  .دش  دهاوخ  دنلبرـس  تقیقح  دنوشب ، رتدنلب  رتدـنلب و  اشاح  ياهراوید  نیا  هک 

! دنا هدرک  وحم  ار  باتفآ  هکنیا  یشوخلد  هب  دندرک ؛ یم  ناهنپ  اهراوید  تشپ  ار  ناشدوخ  .درک  راکنا  ار  باتفآ  ناوت  یمن 

ياه سفق  .دندنبب  زاورپ  لتق  هب  رمک  ات  دندوب  هدیـشک  فص  ایند  مامت  دوب ، هدیـشک  دق  ام  يدنلبرـس  یهاوخ و  يدازآ  ربارب  رد  ایند 
یم هکنیا  اب  دننک ؛ يداصتقا  هرـصاحم  مه  ار  نامـسآ  دنناوت  یم  دندرک  یم  رکف  دنـشکب ؛ راصح  رد  ار  نامـسآ  ات  دنتخاس  یم  هوبنا 

کی اه  هلیپ  مامت  دنام و  دهاوخ  نامسآ  هشیمه  نامسآ ، دنتـسناد  یم  هکنیا  اب  تسا ، يراج  يا  هدنرپ  ره  نهذ  رد  نامـسآ  دنتـسناد 
ام يارب  هک  دـنوش  یم  ییاه  هلیپ  دـنزاس ، یم  هک  ییاه  سفق  دنتـسناد  یمن  .دریگب  زاورپ  يوب  نامـسآ  اـت  دـش  دـنهاوخ  هناورپ  زور 

.دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  ار  لالقتسا 

.تسام يارب  نایاپ  نیرت  شوخ  دندنب ، یم  نامیاپ  هب  هک  ییاهریجنز  مکحم  ياه  هقلح  نیا  هک  دنتسناد  یمن 

مکحم و ار  نایناریا  يدازآ  لالقتسا و  داحتا و  ریجنز  ياه  هقلح  يداصتقا ، هرصاحم  گنت  ياه  هقلح  هک  دندرک  یمن  نامگ  زگره 
.دنک یم  رت  مکحم 

یجنپ هجیدخ  !/ نزب دایرف 

.نیرولب یگُنت  راتفرگ  یشاب ؛ یکچوک  یهام  هشیمه  يارب  دنتساوخ  یم 

.ینهآ ياه  هلیم  تشپ  سفق ، کی  جنک  یشاب ، ینوزحم  يرانق  دنتساوخ  یم 

ص:52

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


.ناهج يایفارغج  هنهپ  رب  مانمگ  یشاب  یکاخ  هکت  دنتساوخ  یم 

، يدز دایرف  ار  تا  یگدازآ  يدیشک و  دق  هک  يزور  نامه  زا  تسرد 

، دندش ناوخ  هنارت  ناهج ، ياه  ماب  ار  تمان  هک  يزور  نامه  زا 

ار تدـلوت  اه ، میوقت  هک  يزور  نامه  زا  تخاون و  ار  اه  مشچ  اه  نامـسآ  هرتسگ  رد  تگنر ، هس  مچرپ  صقر  هک  يزور  ناـمه  زا 
.تساوخ یم  میرحت  يراویدراهچ  ینادنز  ار  وت  هک  یموش  هشقن  دز  هناوج  دنتفرگ ، نشج 

، دراشفن يرای  هب  ار  تیاه  تسد  یتسد ، چیه  ات  ار  تنوماریپ  دندیشک  راوید  سپ  دنتساوخ ؛ یم  هنهرباپ  هنسرگ و  هشیمه  يارب  ار  وت 
! ...دنوشن زادنا  نینط  راگزور ، ياهزیلهد  ار ، تا  ییاهر  زاوآ  ات 

ار تمان  ندرب  یتح  .تفرگ  ندیزو  ایند  هشوگراهچ  رد  ناطیـش ، يادص  .دیفـس  خاک  ياه  هرگنک  زا  دندز ، مقر  ییاهنت  ار  تریدقت 
.یگدازآ مرج  هب  ینامب ؛ اهنت  وت  ات  دندرک  میرحت 

.یشاب هتشادن  يرارف  هار  وت  ات  دش  تسب  نب  تیارب  اه  هار  مامت 

رد هشیمه  يارب  ناریا  ات  دننیبب ، رو  هلعـش  ار  تتفن  ياه  هاچ  ات  دننازوسب ، ار  ترکیپ  ات  دـنتخادنا  تناماد  هب  ار  گنج  ناما  یب  شتآ 
! ملاع ناهذا  زا  دنریگب  ار  یناتساب  ياه  هروطسا  هناسفا و  ات  دشاب ، ریسا  دنب و 

! زیربل تربص  هساک  دوش و  قاط  تتقاط  ات 

! هاگ هیکت  یب  ینامب و  اهنت  ات 

! ناهج توافت  یب  ياه  هاگن  زا  يوش  هتسخ  ات 

! تتاداقتعا مامت  هب  ینک  تشپ  ات 

تسکش و ینک  هبال  زجع و  ناطیش ، دیفـس  خاک  هزاورد  تشپ  تسد ، رد  ییادگ  هساک  دعب ، ار و  تناناوج  نوخ  يراذگب  اپ  ریز  ات 
! ار تا  يراوخ 

.تساه هتشذگ  زا  رت  نشور  تا  یناشیپ  طوطخ  هن ! اما 

.تسا يراج  اروشاع  هرطاخ  زونه  ناریا ، هظفاح  رد 

.دسر یم  شوگ  هب  ناریا  تریغ  هرجنح  زا  نادیهش ، رالاس  هلذلا » انم  تاهیه   » يادص زونه 
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! مکاپ كاخ  يا 

! ریگب تلاب  رپ و  ریز  ار  تنادنزرف 

روراب ات  وگب  اهداب  هب  ار ! اه  تشد  مامت  هرتسگ  درابب  وگب  تنامـسآ  هب  تا ! هدید  جـنر  نانکاس  هب  نک  هیدـه  ار  تیاه  تبهوم  مامت 
! دوش یم  شدوخ  هاگ  هیکت  ناریا  دتسیا ، یم  شدوخ  ياپ  يور  ناریا  هک  نزب  دایرف  ار ! اهربا  مامت  دننک 

ياه هلیم  دیراد ، ناوت  رد  هچ  ره  دیربب ! رتالاب  ار  اهراوید  دیراد ، ناوت  رد  هچ  ره  تشاذگ ! دهاوخ  شناناوج  ياه  هناش  رب  رس  ناریا 
زا بجو  کی  یتح  اـت  دـننک  یگدـنز  یناریا  دنـشاب و  یناریا  هک  مهد  یم  داـی  منادـنزرف  هب  نم  دـیزاسب ؛ رت  مکحم  ار  ناـتاه  سفق 

نیا تماق  .درک  مهاوخ  هیوگاو  ار  متـسر  بارهـس و  هصق  منادـنزرف ، هب  نم  دوشن ، هناگیب  ياه  همکچ  هئطوت  ریـسا  راید ، نیا  كاخ 
.تسامش ياهراوید  زا  رتدنلب  كاخ ،

.متسه ادخ  ناتسد  نما  هیاس  ریز  نم 

.دش دهاوخن  مامت  زگره  ناریا  هناسفا 

یسوط اروح  / ...زاب نامشچ  اب 

! نیبب ار  دیشروخ  هدنخ  نامسآ و  هب  نک  هاگن 

! دننز یم  هنعط  ناتسرپ  بش  ینهآ  ياهراصح  هب  دنا و  هدنکفا  كاخرد  هجنپ  رون ، ياه  هسیر  هک  نیبب 

! ریوک نازوس  مره  هب  تایح ، ياه  گر  رد  ناراس  همشچ  هدنپت  هشیمه  نابرض  هب  نک  هاگن 

ربـص و هحلـسا  هب  ناـش ، یکدوک  فیرظ  ناتـشگنارس  اـب  ار  كاـخ  هایـس  درـس و  سفق  هنوـگچ  هک  اـه  هناوـج  شیور  هب  نک  هاـگن 
! دنفاکش یم  تماقتسا 

هدیمرآ یتماقتسا  هچ  شوغآ  رد  لالقتسا ، رهوگ  هک  یبایرد  ات  يرادیاپ ، نیمزرس  نیا  نیمز  نامـسآ و  هب  نک  هاگن  زاب  ینامـشچ  اب 
! تسا

هلوره ره  رد  دـنا و  هدرک  نهپ  یماد  بـالقنا ، فاـص  ياوـه  رد  سفنت  مرج  هب  زوـت  هنیک  ناتـسرپ  بـش  هـک  نـک  هاـگن  ینادرم  هـب 
! دنشکب اروه  دننک و  اشامت  ار  ناشندروخ  نیمز  ات  دنا  هدنکارپ  گنس  نارازه  ناشقوش ،

ص:54

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندیشک اه  هشقن  دیشروخ ، یلاها  لالقتسا  اب  هزرابم  هرصاحم و  يارب  دنتسشن و  دانع  هنیک و  نیشتآ  ياه  هرگنک  رد  ناتسرپ ، بش 

.دندز نوخیبش  ناتسرپ  بش  ینهآ  ياهراصح  هب  دندناشن و  لد  هنییآ  رد  رون  ياه  هسیر  هدیپس ، نارای  اما 

اپ زا  ار  یلاسکـشخ  یگتـسخ و  شـالت ، نازیرقرع  ریز  دـندرک و  باریـس  ار  زاـین  ریوـک  ناراـس ، همـشچ  يراـج  رد  باـتفآ ، ناراـی 
.دنروآرد

، بش یلاها  دنا و  هدیشک  دق  يزوریپ  نامسآ  ات  نامیا ، هشیر  رب  دنلالقتسا و  سیدنت  رامعم  تماقتسا ، تشگنارس  اب  ینـشور ، نارای 
رد دنزیر ؛ یم  کشا  ار  شیوخ  تسکش  هناروابان  دننادرگ و  یم  تسد  هب  تسد  ار  دیـشروخ  یلاها  هرـصاحم  میرحت و  ياهراموط 

.زورما زوریپ  ناریا  زورید و  ناگنهرباپ  ربارب 

هتسیاش تداعس  یلع  !/ تسا نیمزرس  اج  نیا 

یم رتشیب  مه  هب  تلم  نیا  یکیدزن  تلم ، نیا  یگتـسبمه  دوش ، رت  گنت  ناتیاه  هرـصاحم  هقلح  هچ  ره  دـینک ! رت  گـنت  ار  اـه  هقلح 
.دوش

.هوتسن هوکشاب و  اه  هوک  نانوچ  میا ؛ هداتسیا  نامریذپان  یگتسخ  شالت  اب  ام  میا ! هداتسیا  نامیاه  هوک  اب  ام 

هیر دیهاوخب ، امش  هکنآ  یب  میناوت  یم  ام  دیشک ! رب  كاخ  نیا  نماد  زا  ار  ناتیاه  هجنپ  .مینک  یم  مالس  دیـشروخ  هب  اه ، قفا  رد  رس 
.مینک رپ  یگدنز  زا  ار  نامیاه 

تقو ره  میدـنخب ، میهاوخب  تقو  ره  میناوت  یم  مینک ؛ يراج  ار  یگدـنز  ناـمیاه  گر  رد  دـیهاوخب ، امـش  هکنآ  یب  میناوت  یم  اـم 
.مینک هنارت  ار  نام  يراج  ياه  تسد  میهاوخب ،

.ام ناردام  ناردپ و  نیمزرس  تسام ؛ نیمزرس  اجنیا  دیرادرب ! ار  ناتیاه  هجنپ 

.هتشارفا يرس  ربتس و  يا  هنیس  اب  هفقو ، یب  شالت  زا  یهوک  اب  دنا ؛ هداتسیا  كاخ  نیا  رب  ام  دادجا 

.دنرادن دای  هب  يا  هرطاخ  چیه  امش  ياه  هرفس  زا  ام  دادجا 

.تسا هتخانشن  يرطس  چیه  رد  ار  امش  نیمزرس ، نیا  خیرات 
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هب میراد و  مشچ  بآ ، كاخ و  نیا  مدرم  ياه  لد  تعـسو  هب  ینامـسآ  هب  ام  سدـقم ! كاـخ  نیا  رـس  زا  ار  ناـتیاه  هیاـس  دـیرادرب 
.تسین هبیرغ  ام  نشور  ياه  بش  اب  هاگ  چیه  تسا و  هداتسیا  ناریا  ماب  يور  رمع  کی  هک  ینامسآ 

.دیاس یم  اه  قفا  هنیس  رب  رس  اه  هوک  نوچ  هک  ام  يدنلبرس  تسام ؛ يدنلبرس  رگدایرف  اه ، هقلح  نیا  دینک ! رت  گنت  ار  اه  هقلح 

، دیهاوخب امـش  هکنآ  یب  ام  .مینک  یم  زاب  نامیاه  هتـشاد  تعـسو  هب  ینیمز  رد  تسا ، هدنکآ  دنخبل  رون و  زا  هک  ار  نامیاه  هرفـس  ام 
.مینک یم  هنارت  دیهاوخب  امش  هکنآ  یب  ار  نامیراج  ياه  تسد  میدنخ و  یم 

مادقا ینارماک  دمحا  / نهک نیمزرس 

! ناریا مدنلبرس  نیمزرس  رب  مالس 

! نایتشهب تهب  يا  نانیرفآ و  تهب  تشهب  يا  اه ! يرادیاپ  دمآرس  يا  زیربل ! هسامح  زاو  راشرس  یتفگش  زا  يا 

.تسا هار  رد  رگید  یبعش  لاس ، دص  راهچ  رازه و  زا  سپ  هک  هراظن  هب  نامز  تسا و  هتسشن  رارکت  هب  خیرات ،

.دنرادن ار  وت  ندید  مشچ  كاپان ، ياه  لد  كانساره و  ياه  مشچ  یگدازآ ! نطو  ناریا !

! راهب طیسب  رتسب  يا  يزرورهم و  دهم  يا  منطو ،

هنیطنرق رد  شیپ  لاس  دص  راهچ  رازه و  رد  ار  ناکاپ  ربمغیپ  هک  نانچنآ  هسیسد ، كافس  ياه  نایفسوبا  هئطوت و  ياه  لهجوبا  ار  وت 
زا بجو  ره  رد  ربمایپ  مایپ  كاوژپ  هک  دننآ  زا  لفاغ  اما  دنزادنایب ؛ هرطاخم  هب  دننآرب  دنا و  هدروآرد  هرصاحم  هب  دندروآرد ، شیرق 

.تسا یگدازآ  نوناق  لوا  لصا  یگداتسیا ، تسا و  هدناود  هشیر  كاخ ، نیا 

یگنادرم و نتخانش  تیمسر  هب  نیمزرـس  يدورهـس ، تاضقلا و  نیع  نیمزرـس  تسا ، ریخلاوبا  دیعـسوبا  یلبـش و  كاخ  كاخ ، نیا 
.يدازآ

شدالوا یلع و  ياز  نمیا  نامیا  رد  هشیر  وت  يرادیاپ  هیاپ  هک  يداد  ناشن  يرادیاپ ! تماقتسا و  نیمزرـس  يا  دایرف ! نمیا  يا  ناریا !
: هک يدروآ  ياج  هب  ار  یگداتسیا  قح  بوخ ، هچ  دراد و 
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رتزیت نهآ  غیت  زا  ملح  غیت  »

« رتزیگنا رفظ  رگشل  دص  لب ز 

كاـخ نیا  زا  بجو  ره  رد  ریخلا » یبا  دیعـسوبا   » همزمز زوـنه  هک  دـننادب  دـنا ، نیمز  ناریا  یناریا و  فیعـضت  بیقعت  رد  هـک  ناـنآ 
: هک تسا  يراج 

هب ار  دوخ  یتشز  دنرادن ، كاخ  نیا  زا  ار  تماهش  تفارـش و  یقرـش  عولط  ندید  مشچ  هک  نانآ  شاب .»! دازآ  دیرفآ ؛ دازآ  تیادخ  »
: هک دنا  هدومزآ  دنناد و  یم  یکین 

دنُکرب رس  یمد  رگ  ناریا  كاخ 

« دنُک رخآ  ار  رفک  راگزور 

هچنغ ار و  زاورپ  هدـنرپ  هک  ناـنچنآ  مراد ؛ تتـسود  يراگتـسر ! ياـسر  دـنلب و  يادـص  يا  شُک ! نهاـک  نـهک  نیمزرـس  يا  ناریا !
! يدنلبرس نیمزرس  يا  ناریا ، ار ! نتفکش 
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يزوریپ تمواقم و  زور  رهشمرخ -  حتف 

هراشا

هبنشراهچ

دادرخ 1385  3

یناثلا 1427 عیبر   26

May.24.2006

يدمحم سابع  / تبرغ اه  لاس  مخز 

«. درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ  »

، رادراخ ياه  میس  زا  رتوس  نآ  ار  راهب  ات  دش  هدنز  كاخ  .دننیبب  زاورپ  هدنرپ و  زا  رپ  ار  ناشیاه  هناش  هرابود  ات  دندیشک  دق  اه  لخن 
.دننک سح  ار  یگدنز  هرابود  ات  دندمآ  يدازآ  لابقتسا  هب  دنخبل  اب  اه ، هناخ  دشکب و  سفن 

هتفرگ يا  هزات  ناج  میـسن ، .دنـصقر  یم  رـس ، یب  ياه  لخن  دـنک و  یم  هلهله  داـب ، .دیـشک  سفن  ناوت  یم  اوه  رد  ار  ادـخ  ياـپ  در 
.تسا

.تسا هدش  راهب  هزات  راهب ، .تسا  هدرک  ادیپ  ار  شدوخ  هزات  راهب ،

جوارد ییاهر  دراد  یتذل  هچ  .دنک  یم  سح  شیپ  زا  شیب  ار  یگدنز  يوب  تسا ، هتسشن  شنت  رب  هک  ییاه  مخز  همه  اب  رهـشمرخ ،
يا هدـش  مگ  دـشاب ؛ هدـش  زبـس  شرداـم  شوغآ  رد  راـهب ، اـب  ناـهگان  هک  دراد  ار  هدـش  مگ  یکدوک  لاـح  رهـشمرخ ، يدـنلب ! رس 

.تسا هتشگرب  ینابرهم  شوغآ  هب  هک  شومارفان 
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ار شیاه  لاب  اه ، قافتا  همه  زا  رت  ناهگان  دـشاب و  هدرک  مگ  ار  شیاه  لاب  شیپ ، اه  لاس  هک  تسا  يا  هدـنرپ  لاح  رهـشمرخ ، لاح 
یناگدنمزر ياپ  يادص  شمارآ  رد  دوب ، هدش  اه  نابایخ  كانلوه  سوباک  هک  اه  کنات  ینـش  روآرجز  يادص  .دبایب  زاورپ  جوا  رد 

.دندش وحم  دنتشاذگ  یم  رهش  نیمز  رب  اپ  دنخبل ، لگ  اب  هک 

ییاه نیتوپ  هدروخ  مخز  هک  يراهب  اب  درک ، اورـس  شنارای ، ندـید  اب  هک  هنهک  ییاه  مخز  اب  اما  دـش ؛ یمیدـق  يانـشآ  نامه  رهش ،
.دوب هدش  مرحمان 

رب هک  ییاـه  مخز  دوش ؛ شیاـه  مخز  مهرم  دندیـسر ، یم  كدـنا  كدـنا  هک  یناتـسم  عـمج  ياـپ  يادـصات  دوـشگ  شوـغآ  رهش ،
.دز یم  دایرف  ار  نالها  ان  ياه  یهاوخ  هدایز  متس  شرکیپ ،

ياه هبیرغ  زونه  دنچ  ره  .دید  دـهاوخن  ار  مرحمان  ياه  هراپمخ  يوب  یبش  چـیه  رگید  يا ، هناخ  چـیه  .دـش  مامت  زیچ  همه  رگید  اما 
یشمارآ دش ؛ لدب  تسدکی  یشمارآ  هب  رود ، نادنچ  هن  ياهزور  سوباک  اما  دندش ؛ یم  رجفنم  رهـش  رکیپ  رب  یکی  یکی  هدناوخان ،

.داد هزات  یناج  راهب ، هب  هک 

اهزور زا  دـعب  هزات  .درک  ادـیپ  ار  مرخ  يراـهب  ياـه  گـنر  رهـشمرخ ، هزاـت  .درک  سح  ار  نیدرورف  يوب  هزاـت  هاـمدادرخ ، رد  راـهب 
.تسا يا  هدرک  رفس  راظتنا  مشچ  هک  يا  هرجنپ  ره  زا  رتشیب  یتح  دمهفب ؛ ار  يراهب  ياه  ناراب  لاح  تسناوت 

.دندرک توعد  باتفآ  ياشامت  هب  ناشزاب  ياه  شوغآ  رد  ار  ناشنارفاسم  هک  ارچ  دنداد ؛ داب  تسد  هب  ار  ناشیاه  هروشلد  اه ، هرجنپ 

؛ درک یم  شومارف  ار  یگدـنز  مک  مک  تشاد  هک  يرهـش  يارب  دـندروآ  ناغمرا  هب  ار  راهب  رجاهم ، ياهوتـسرپ  نانوچ  اـه ، هدـنمزر 
، نیمز ناریا  نادـنزرف  رویغ  ياه  مدـق  اب  راهب ، اما  .دز  یم  طخ  بوچ  شیوخ  نت  رب  راجفنا ، ياه  مخز  اـب  ار  شیاـهزور  هک  يرهش 

.دناشوپ ار  شتبرغ  ياه  لاس  مخز  شمدـق ، شوخ  نانامهیم  دـنخبل  ياه  هفوکـش  دـش و  زبس  شا  یمخز  ياه  تسد  يور  ناهگان 
«. درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ   » .دش دازآ  رهشمرخ 

يدابآدوواد هموصعم  / يدازآ باتفآ 

.دوب هدناشوپ  ار  تیاه  هناش  رتسکاخ ، زا  يراوآ 

.درک یم  هکت  هکت  يدرمناجان  موش  ياه  غالک  راقراق  ار  تیاهازوآ 
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تبورغ ات  دنداتسیا  فک ، رد  تریغ  حالـس  هک  ینادرم  هدزتشحو و  ناکدوک  يدوب و  هدنام  وت  .همیـسارس  ناردام  يدوب و  هدنام  وت 
.دننیبن ار 

.دنتسیرگن رگیدکی  هب  ناشیرپ  ییاه  بلق  اب  اه  هچوک  دیچیپ ، تماشم  رد  هک  توراب  يوب 

ار اه  هرجنپ  رکیپ  یکی  یکی  اه ، هلولگ  .داتفا  اه  لخن  ناج  رد  هلولو  دندیرد ، ار  تکاخ  هنیس  هک  اه  کنات 

زا تا ، یتسه  لولس  لولس  زا  يداتسیا و  یم  دیاب  درک ! یم  سح  ار  كاخ  ياه  سفن  تراوتسا ، ياه  هناش  دیابن  هن ! ...ودندیـشارخ 
.يدرک یم  تیامح  تیاه  لخن  ناکدوک و  زا  تنادرم ، نانز و 

.ینیشنب تداهش  هب  ار  نادیواج  يرورغ  ات  يدرک  هلاچم  ولگ  رد  ار  تیاه  ضغب  گرزب ! ياه  هروطسا  رهش  يا  رهشمرخ ،

سح زور  ياه  هیر  رد  ار  هدیپس  كاپ  ياه  سفن  رگید ، راب  تمولظم ، مدرم  ات  يداتـسیا  یمخز و  يدبلاک  اب  هچ  رگا  يدـش ؛ دـنلب 
اه لخن  يادنلب  رب  ار  تا  يدنلبرس  هسامح ، نادرم  الاح  داتـسرف و  یتسین  کیرات  ياهراغ  هب  ار  اه  شافخ  تنـشور ، نامـشچ  .دننک 

.دننز یم  فد 

مارتـحا هب  تسدرود ، قشاـع  ياـه  هوک  ار  تروبـص  نارداـم  دریگ و  یم  شوـغآ  رد  ار  تیاـه  هچوـک  دادـماب ، ره  يدازآ ، باـتفآ 
، دیپس نارتوبک  هنوگچ  نیبب  دننک ! یم  همزمز  ناتخرد  شوگ  رد  ار  تا  ییاهر  ینوفمس  اه  هناخدور  هنوگچ  نک  هاگن  .دنا  هتساخرب 
ار تناج  دوپ  رات و  هک  تسا  نوراک  ياه  هلهله  يادص  نیا  يونش ؟ یم  دنزیر ! یم  قوش  کشا  عماجدجسم ، ياه  هتـسدلگ  زارفرب 

.تسا هدرک  رپ 

داب دـنلب  .منز  یم  هسوب  تلاوز  یب  هرهچ  رب  مراشف و  یم  ار  تا  هدازآ  ياـه  تسد  گرتس ! ياـه  حور  خارف و  ياـه  هنیـس  رهـش  يا 
! تسا يدرمیاپ  تداشر و  دنلب  ياه  هلق  حتف  زا  راشرس  شا ، همانراک  هک  یتلم  هزاوآ 

یجنپ هجیدخ  / نک زاب  بل 

.ار ناراگزور  ناج  دزاونب  تا  يردنب  هجهل  هرابود  ات  رهش ، نینوخ  نک  زاب  بل 

! تزیگنا مغ  ياهزور  زا  نزب و  فرح  تا  یگ  هراتس  یب  ياه  بش  زا  تسا ؛ بات  یب  وت  هصق  ندینش  يارب  ناهج 

هک اه  هراپمخ  هلولگ و  ناما  یب  شراب  زا  دنتـشاذگ ! اپ  ریز  ار  تیاه  هناخ  رورغ  تمرح  هک  وگب  اـه  کـنات  هناـمحر  یب  نوخیبش  زا 
دنتفرگ یم  تقبس  مه  زا  تناکدوک  ياه  مشچ  زا  باوخ  نتفرگ  يارب 
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! وگب دنتشاد  دوخ  اب  راوآ  یناریو و  ینشور  مشچ  دندش و  یم  يا  هناخ  هدناوخان  نامهم  بش  ره  هک  اه  بمب  موجه  زا  وگب !

! دندش انشآ  گنفت  نابز  اب  دوز  یلیخ  هک  تیاه  ناوجون  مامتان  یکدوک  زا  اه  فقس  نتخیر  ورف  زا  وگب و  اهراجفنا  يادص  زا 

! رهشمرخ نک  زاب  بل 

تبث يارب  اه  نیبرود  نیا  .ار  اه  « ارآ ناهج   » تریغ يادص  وت ، يولگ  زا  دونشب  ایند  هرابود  راذگب  تسا ؛ يراج  نوخ  تا  هرجنح  رد 
.تیاه سفن  نیسپاو  ندینش  يارب  دنا  هدمآ  ناراگنربخ  مامت  وس ، همه  زا  .دنا  هدمآ  تا  یناریو 

.ار یناریو  تشپ  دنازرلب  هشیمه ، زا  رتاسر  تیادص  ات  نزب  فرح 

.دنداد رس  شیوخ  یگدازآ  هار  رد  هک  وگب  تزارفارس  ياه  لخن  زا 

رد مدق  تداشر ، هسامح و  زا  نیگنس  يراب  هلوک  اب  وت  سب ، نیا  زا  .نشور  ییا  هدنیآ  هب  ار  ترابنوخ  ناگ  هدید  نک  زاب  رهـشمرخ !
.تشاذگ یهاوخ  هدنیآ  ریسم 

.دننک زاورپ  زا  رپ  ار  تنامسآ  ات  دنا  هدمآ  ییاهر  نارتوبک 

نایرـش رد  هک  تسوت  خرـس  نوخ  نیا  دنا ! هتـسشن  راب  هب  تیاه  لخن  نک ، هاگن  دنناوخ ! یم  زاوآ  يردنب  هجهل  هب  همه  نک ، شوگ 
.دراد نایرج  كاخ ، ياه 

.دوب دنهاوخ  تا  يزوریپ  ياهزور  ناوخ  هنارت  ترس ، یب  ياه  لخن 

.دنز یم  راج  ار  وت  دود و  یم  كاخ  هرتسگرد  وت  هثداح 

ات هدـنیآ ، نیرت  ینـشور  هب  ور  ار  تیاه  هرجنپ  ماـمت  نک  زاـب  .دـچیپ  یمن  تیاـه  هچوک  ياوه  رد  بیرغ  ینزح  رگید  اـب  رهـشمرخ !
! خرس یقفا  رد  دنیشنب  اشامت  هب  ار  اه  نامسآ  یبآ  تناکدوک ، ياه  مشچ 

ناهج يروابان  تریح و  لباقم  رد  دـشاب ، دـهاش  ار  تا  يداش  يزوریپ ، ياه  ماب  رب  اـیند  اـت  نزب  دـنخبل  تسیاـب ! اـه  نیبرود  لـباقم 
تسا و هدش  ریهطت  نادیهش  نوخ  خرس  ناراب  رد  شکاخ  هک  يرهش  نینوخ  زا  وگب ؛ نخـس  يردنب  نیریـش  هجهل  نامه  اب  تسیاب و 

! دناوخ یم  ناذا  یگدازآ ، لالب  شا ، عماج  دجسم  هتسدلگ  زارف  زا  تسا ، زونه  هک  مه  زونه 
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تیموـلظم هـک  وـگب  تیاـهروهام  زا  تسکـش ! دـیابن  وـضو ، یب  ياـه  مدـق  اـب  ار  شکاـخ  تسادـق  هـک  نزب ، فرح  يرهـشمرخ  زا 
شریدقت تساوخ و  شیاهر  دازآ و  ادخ ، هک  یتسه  يرهـش  نینوخ  اهنت  ناهج ، يایفارغج  يانهپ  رب  .دنک  یم  هیوگاو  ار  تنادـنزرف 

.دز مقر  رهشمرخ »  » ار

ییاضر هدیمح  / رهش ياه  هناش  رب 

هدیرد تسوپ  ریز  .تسا  هدیود  موق  نیا  گراگررد  نیمزرـس ، کی  راشرـس  نوخ  نامـسآ ، رب  رـس  راو  لخن  دنا ؛ هداتـسیا  راو  لخن 
.تسا هدش  رپرپ  هدیسران  راهب  رازه  رهش ، نیا 

.دوش یم  رت  بهتلم  نامز  ياه  هقیقش  شپت ، ره  اب  راذگب ؛ كاخ  هنیس  يور  ار  ترس 

هتخادـگ يولگرد  ار  ناشنینوخ  دایرف  هتخوس ، ياـه  لـخن  يور  رد  ور  هاگنابـش ، هک  یناـنز  نویـش  يادـص  يونـش  یم  نک ! شوگ 
؟ دنا هدرک  اهر  كاخ 

، هلولگ رابگر  يادص  دنا و  هتـشذگ  لالز  هک  يونـشب  ار  ینادرم  راوتـسا  ياه  ماگ  يادص  راذگب  رادـن ! رب  كاخ  هنیـس  زا  ار  ترس 
.تسا هدرکن  شوماخ  ار  ناشدایرف 

یم هتخیر  ورف  ياهراوید  ياپ  هتسب ، ياهرد  تشپ  هتـسکش ، ياه  هرجنپ  ریز  ار  رهـش  هدورـسان  ياهزاوآ  يادص  نکن ! دنلب  ار  ترس 
؟ يونش

! ار كاخ  نیا  يدازآ  .منک  همزمز  رتدنلب  دیاب  دپت ، یم  نیمزرس  نیا  تسوپ  ریز  خیرات ، ضبن 

! ار رهش  نیا  روش  رسارس  ماحدزا  منک  دایرف  رتدنلب  دیاب 

.دشک یم  دق  نامسآ  ات  رهش  ياه  هناش  رب  هدیشک ، نوخ  هب  نارتوبک  شعن 

.تسا هدمآرد  وناز  هب  نیمزرس ، نیا  يدازآ  ریگمشچ  هوکش  ير  هبور  خیرات ،

! دوشن هدینش  اهزور  نیا  یلالز  رد  یسیلبا  چیه  يادص  ات  دوش  رتدنلب  رتسکاخ ، نوخ و  رد  نانز  هلهله  يادص  دیاب 

! دبوکب رتدیدش  ناراب  هلولگ ، رابگر  ياج  هب  دیاب 

.هتخوس طش  نیا  رب  دشاپ  یم  ار  شا  ینارون  يوهایه  دیشروخ ،

«! دش دازآ  رهشمرخ  « ؛ ینک سح  تیاه  هتفای  مامت  اب  ار  يدازآ  ياه  ماگ  يادص  ات  ینابسچب  كاخ  هنیس  هب  ار  تا  شوگ  دیاب 

ص:62

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسیاش تداعس  یلع  / ناریا نت  هراپ 

نوخ هرطق  نیرخآ  ات  ار  كاـخ  دورـس  هک  دننیمزرـس  نیا  نادرم  رگداـیرف  ناـهد  اهرگنـس ، .دنیارـس  یم  ار  تا  يرادـیاپ  اـهرگنس ،
.دندورس

.دنریگب شوغآ  رد  دوب ، روانش  نوخ  رد  هک  ار  ناشکاخ  هکت  ات  دنداتسیا  اه  لخن  نوچ  دنداتسیا ؛

.دندش ناشرهش  هکت  هکت  نهاریپ  ربتس ، يا  هنیس  هتشارفا و  يرس  اب  هک  دنیارس  یم  ار  هنادرم  تماقتسا  اه ، لخن 

.دیوگ یم  ار  نیا  دایرف ، یگداتسیا و  نوناق  دوش ؛ یم  زوریپ  كاخ ، نیا 

 -. سدقم كاخ  نیا  ناریا -  نت  هراپ  رهشمرخ ؛ .دنریگب  سپ  ار  رهشمرخ  ات  دنا  هدمآ  رهش ، نیا  نادرم 

.ناریا هدروخ  باتفآ  ياه  هرهچ  يراج  هنارت  بونج ؛ يراج  هنارت  رهشمرخ ؛

.هداتسیا شیوخ  نوخ  رد  وناز  ات  زبس  نادرم  دایرف  رهشمرخ ؛

، روبص مارآ و  کیدزن ، رود و  تارطاخ  زا  یهم  نانوچار  هتشذگ  راگزور  هک  ییاهراوید  رادغاد ؛ ياه  هچوک  ياهراوید  رهشمرخ ؛
.دروآ یم  دای  هب 

هکت نیا  .دزیر  یم  قوش  کشا  دنیب و  یم  شیوخ  مشچ  هب  ار  اه  لخن  نتـسشن  راب  هب  روبـص ، رهـشمرخ  .دوش  یم  زوریپ  كاخ ، نیا 
.دنـشخرد یم  سدقم  كاخ  نیا  كرات  رب  هک  ینادرم  تشاد ؛ دهاوخ  دای  هب  خـیرات ، هشیمه  ات  ار  شنادرم  كاپ ، كاخ  نیا  زیزع ،

خیرات كاخ -  نیا  روبص  ياه  مخز  اه -  لخن  و  دوب ؛ دنهاوخ  یگداتسیا  رگدایرف  كاخ -  نیا  هتـشارفارب  ياه  تماق  اه -  لخن  و 
.تشون دنهاوخ  هنوگرگید  ار 

خر هب  ار  شا  یبونج  هجهل  هک  يدنخبل  اب  تسد ، هب  سوناف  تسا و  هتـسشن  خیرات  راذـگهر  رد  شیاهرگنـس  زاب  ناهد  اب  رهـشمرخ ،
تقادص ياه  هرفـس  ینامهیم  هب  ار  خیرات  دوش ، یم  روآدای  ار  بونج  هدروخ  باتفآ  ياه  هرهچ  ینابرهم  هک  يدنخبل  اب  دـشک ، یم 

.دناوخ یم  یبونج  یگنرکی  و 

، ناریا ياه  يروالد  سوماق  رد  دنلبرـس  هشیمه  ینادرم  اب  هداتـسیا -  هشیمه  شیاه -  لخن  اب  بونج ، يراج  هنارت  رهـشمرخ ، يرآ !
.دنام دنهاوخ  یقاب  يرادیاپ ، داهن  ربص و  داهن  یگداتسیا ، داهن 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / حبص دنخبل 

.تساهنآ یگدنز  زا  يا  هراپ  زاورپ ، دنا و  هدنز  قشع  زا  اه  هدنرپ 

توکـس ار  اه  نابایخ  دـننک ، قرق  اهراسح  اه و  نیچرپ  اب  ار  ناگدـنرپ  رهـش  ات  دـندمآ  بش  راس  هیاس  رد  شوپ ، هایـس  ینادرم  و  ... 
راوآ نوخ و  كاخ و  اب  ار  نیماضم  نیدایم و  ودنشکب  نییاپ  ار  اه  هنذءام  سوناف  هلیتف  دنراکب ، سفق  ار  اه  هچوک  دنـشاپب و  رابگرم 

! دنشاب هتفرگ  باق  دوخ  يارب  ار  اه  یهایس  زا  یمان  خیرات ، هچقاط  رد  هکدیاش  دننک ؛ یشاقن 

.مخز اهراوید ، رب  دنشاپب و  راوآ  اه  نامتخاس  رب  ات  دندروآ  موجه  اه  سیبلا 

.دش رپ  شکرت  ریت و  صقر  زا  نیدایم ، اه و  نابایخ  هنیس  تسکش و  اه  هدنرپ  لاب  .دش  یسردنم  ياوه  اوه ،

، رـس یب  ياـه  لـخن  دـیمخ و  اـه  ناتـسغاب  رمک.دیـشاپ  یم  نازخ  رهـش ، هرهچ  رب  تشگ و  یم  هچوک  هب  هچوـک  هک  دوـب  زییاـپ  نیا 
.تشذگ زور  ...دندوب و 38  هداتسیا  اه  نافوت  اهداب و  نایصع  ربارب  رد  نانچمه 

.دش مامت  ندیشک ، رس  ار  اه  یگنتلد  بورغ  دیشروخ ، ماج  زا  ندیپت و  نوخ  رد  زور   38

.دش حبص  هچیرد  زا  رهش  ندیشک  سفن  تقو  تقو ، تشذگ و  زور   38

.درک كاپ  رس  یب  ياه  لخن  هنوگ  زا  ار  قارف  ياه  کشا  میسن ، دیچیپ ، رهش  عماجدجسم  هنذأم  رد  هک  لالب  يادص 

! تفر نیدایم  اه و  نابایخ  لابقتسا  هب  ینشور ، رون و  زا  يدبس  اب  درک و  رشتنم  نطو  ياوه  رد  ار  رهش  يدازآدیون  داب 

یمالک هدودـحم  رد  دورـس و  ار  نآ  يا  هژاو  چـیه  اب  ناوت  یمن  هک  دیـسر  ییاهزارف  هب  رهـش ، دـش و  ندـییور  هرابود  ناـمز  ناـمز ،
.تفرگ انعم  تیعقاو  بلاق  رد  هروطسا ، .دناجنگ 

.دنز یم  دنخبل  شنارباع  تروص  رب  دتسیا و  یم  نیدایم  اه و  هچوک  رس  رب  دیشروخ  حبص ، ره  سپ ، نیا  زا 
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هدازرکاذ نیسحدیس  / ...نیمه يارب 

.دنامب كاپان  ياه  مدق  روهقم  كاخ ، نیا  تراهط  تساوخنادخ 

.دننک مکحم  نیمزرس  نیا  رد  ار  ناش  هدیدنگ  هشیر  ناطیش ، نازابرس  تساوخن  ادخ 

.ددنویپب ياچنمکرت »  » و ناتسلگ »  » نیگنن هرطاخ  هب  دوش و  ادج  ردام  زا  كاخ ، نیا  زا  يرگید  هعطق  تساوخن  ادخ 

«. درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ  ، » نیمه يارب  دوش ؛ رهش  ناریو  رهشمرخ ، تساوخن  ادخ 

.ناملد رد  میدرک  کح  نامنهذ ، غاب  رد  میتشاک  ار  ینارون  هلمج  نیا  ام  نیمه ، يارب 

.میلاب یم  يرگید  يزوریپ  ره  زا  شیب  يزوریپ ، نیا  هب  نیمه ، يارب 

.میوش یم  میوقت  ياه  هراتس  شوخ و  تارطاخ  نامهم  ار  حتف  نیا  درگلاس  نیمه ، يارب 

.دشک یم  هلعش  ناماهولگ  زا  رورغ  دایرف  نیمه ، يارب 

.میشاب هداتسیا  نمشد  ناهج  کی  لباقم  هچرگا  تسا ؛ مرگ  نامتشپ  نیمه ، يارب 

.میوش یم  هزات  مییوگ و  یم  اهزور  نآ  زا  نیمه ، يارب 

«. يزوریپ تمواقم و   » زور میا  هتشاذگ  ار  زور  نیا  مان  نیمه ، يارب 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / يزوریپ نیریش  معط 

! رهشمرخ يا  مرخ ، رهش  يا  كرابم ؛ تا  يدازآ  رون ؛ زا  راشرس  اه  هرهچ  داش و  اه  لد  .زیخ  برط  نیمز  تسا ؛ زیگنا  لد  اوه 

***

! نایثعب مومسم  سفن  زا  يدرب  ماک  هب  اه  یخلت  هچ  ... 

! نمشد یتوغاط  ياه  ماگ  زا  يدید  اه  یتساران  هچ 

.دیرب رس  ار  تراوتسا  ياه  لخن  نمشد ، تخیر و  نیمز  رب  تیاه  هراتس 
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.درک لاغشا  ار  تیاه  هناریو  گنج ، توبکنع  ياهرات  دندیشک و  تدنب  هب  يدوب ، دازآ  يردنب 

زاوآ هک  ییاه  جـنل  متام  هب  تسـشن ؛ متام  هب  تا ، ینامک  نیگنر  لحاس  تفرگ ، هراـپمخ  يوب  تیاـه  هچوک  تخوس ، تیاـه  لـخن 
.تسشن اشامت  هب  ار  شیاهوشاج  نینوخ 

کنات ریز  هک  دنیبب  ییاه  کسورع  هاگن  رد  ار  یکدوک  هدش  هل  ياهوزرآ  دناوت ، یم  ملیف  نیمادک  سکع ، نیمادک  هصق ، نیمادـک 
؟ دندنام اه 

!؟ دیارسب ناسورعون ، هنوگ  رب  ار  کشا  هرطق  کی  مارآ  ندیوارت  دناوت  یم  رعش  نیمادک 

!؟ دزاسب هفسلف  اه ، هناخ  تشخ  تشخ  هب  هتسب  شقن  ياهدایرف  زا  دناوت  یم  هاگن  نیمادک 

! دسر یم  تسب  نب  هب  شیاه  هچوک  رد  لقع  هک  تسا  ییاج  نامه  رهش ، نیا 

.سب دسانش و  یم  ار  نآ  قشع  اهنت  هک  تسا  يرهش  نامه  نیا 

سرت زا  یلاخ  ناشصالخا  زا  رپ  ياه  لد  نامیا و  زا  رپ  ناش ، یلاخ  ياه  تسد  هک ، ییاعدا  یب  نادرم  اشوخ  قشع ! ناگتشک  اشوخ 
! دوب

! دننیب یم  نارگید  ییاهر  رد  ار  شیوخ  گرم  هک  ینانآ  اشوخ  ارآ ! ناهج  اشوخ  نادیهش ! اشوخ 

.دنتخومآ مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  زا  ار  داهج  روش  مالسلا و  هیلع  لضافوبا  ترضح  زا  ار  تریغ  گنر  هک  ینانآ  اشوخ 

ناتـسد هب  رغاس  درک و  عولط  يزوریپ  دیـشروخ  شمالک ، ماج  زا  هک  يریپ  ناراـمج ؛ یتوهـال  هناـخیم  ریپ  قشع ، نادـیم  ریپ  اـشوخ 
! دنداهن شقشع  يادوس  هب  ناج  شناشفناج ،

معط دـندش و  رهـشمرخ  زیگنا  قوش  ياه  هظحل  نیرفآروش  قشع ، هکرعم  رد  لاس 60 ، دادرخ  موس  زور  زور ، نآ  هک  یناـنآ  اـشوخ 
! دنتخیر تراسا  زا  هتسخ  رهش  نآ  ماک  هب  ار  يزوریپ  نیریش 

هطقن هطقن  هب  يدازآ ، ناریفـس  هک  شگنراو  گنر  ياـه  یتشک  نوتفم  تسا ؛ رهـشمرخ  ییاـبیز  نوتفم  جـیلخ ، مه  زاـب  زورما ، و  ... 
بح  » دایرف ناشنوخ ، هرطق  هرطق  زا  هک  دـنا  یناـناوج  یگدازآ  تزع و  ناـشن  هک  شیاـبیز  دنلبرـس و  ياـه  لـخن  نوتفم  دـنا ، ملاـع 

«. هلذلا انم  تاهیه   » دایرف دیوارت و  یم  نطولا »

! رهشمرخ يدازآ  زا  ار  دنوادخ  ساپس  اه ! يزوریپ  مامت  زا  ار  دنوادخ  ساپس 

! يدازآ حلص و  ياضف  رد  سفنت  زا  ار  دنوادخ  ساپس 

! داب ینادواج  راگزور ، نیریش  خلت و  ياه  هیناث  رد  ناش  يروآدای  یمارگ و  نادیهش  دای 
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روپ نامیلس  همطاف  / تمواقم نشج 

.دز یم  جوم  رتسکاخ  هلولگ و  رهش ، بهتلم  ياضف  رد 

.یتشادن ندیشک  سفن  يان  رگید  هک  دندوب  هتخیر  ترس  رب  شتآ  ردقنآ 

.دندز یم  دایرف  ار  ناش  هتفر  تراسا  هب  رورغ  نانچ  مه  تنادرم ،

.دندوب هتشارفارب  دق  تیاه  لخن  اهراوآ ، يال  هبال  زا 

.يداتسیا ناج  ياپ  ات  نیمه ، يارب  یشاب ؛ زبس  یتساوخ  یم 

.دوب هدرب  تراغ  هب  تنیمزرس  ناکدوک  زا  ار  شمارآ  اه ، کنات  موجه 

.يدناکت یم  تراسا  راب  زا  ار  تیاه  هناش  نانچمه  وت 

.يدیشک یم  شوغآ  هب  ار  تنیمزرس  رورغ  وت ، دش و  یم  نارابمب  تیاه  هچوک  زور ، ره 

.دشاب وت  نآ  زا  ییاهر  هک  درک  یمن  نامگ  سک  چیه 

.داد هناوج  تدوخ  كاخ  رد  هرابود  تا ، هدش  رپرپ  ياه  هلال  ات  يدرک  ربص  ردقنآ 

.يدرک دایرف  ار  تا  هدنام  ولگ  رد  ياهدرد 

.تسا یقاب  یگداتسیا  ياه  هرطاخ  دیسررس  رد  تیاه  ماگ  در 

! نینوخ رهش  يا  دریگب ، دوخ  زا  ار  وت  دناوت  یمن  سک  چیه 

.تساهزور نآ  يرادیاپ  ناشن  تا  یناشیپ  ياه  مخز 

.تسا هتفرگ  نشج  ار  تیاه  مدق  يراوتسا  نیمز ،

.تسا زادنا  نینط  تیولگ  رد  هتشذگ  هودنا  زونه  دنچره  يدش ! زبس  وت 

.دنام یهاوخ  رهشمرخ  وت 

 . يا هدمآرد  زاورپ  هب  رتوبک ، کی  زا  رتدازآ  وت  رگید 

.تشاد دهاوخن  ار  تندیشک  لاگنچ  هب  ناوت  ینمشد  چیه 
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.تسا رشتنم  تنیمزرس  رد  يدازآ  يوب  دهد و  یم  نوخ  يوب  تیاه  هچوک  مه  زونه 

.یشخرد یم  يرادیاپ  نامسآ  رد  هراومه  وت 
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یبوقعی ارهز  / دنناوخ یم  زاوآ  وت  يارب  ناگدنرپ 

! ار راگزور  يزاب  نک  هاگن  ار ! تزاب  همین  ياه  مشچ  نزب  کلپ 

.نک كاپ  ار  ترهش  هدروخ  كاخ  ياه  هنوگ  نک و  زاوآ  هچوک  هچوک  ار  تا  يدازآ  رهشمرخ !

دایرف دندرک ، زاورپ  نامز  ماگ  هب  ماگ  دندیـشوپ و  خرـس  هک  ار  تیوزرآ  ناگدـنرپ  نک ! هصق  اه  نرق  همه  يارب  ار  مامت  هزجعم  نیا 
مـشچ نک ! هیرگ  دـنلب  ار ؟ تناناوج  روبع  يا  هدـناوخ  هیثرم  اـجک  ار ؟ تنیگنر  ياـهرکیپ  يا  هدرک  نفد  اـجک  وگب  ناـهج  اـب  نزب !

! نیبب ار  تیاه  هچوک  ناخرچب و 

.تنادیهش خرس  ياه  نوخ  زا  تسا  هدش  كربتم  تکاخ  هک  ییوت  نامب ؛ دازآ  رهش ! نینوخ  تیاراوگ ، يزوریپ ، ینیریش 

! راد هاگن  هتشارفا  اه  نامسآ  زارف  رب  هشیمه  زا  رت  نوگلگ  ار  تگنر  خرس  مچرپ  رهشمرخ ! نامب ، دازآ 

.دنناوخ یم  زاوآ  وت  يارب  ناگدنرپ 

مادقا ینارماک  دمحم  !/ رهشمرخ مالس 

هیده وت  دوجو  دنب  دنب  هب  ار  يدازآ  ات  دندرک  اه  هراپمخ  جرخ  ار  شیوخ  حورجم  ياه  ناج  هلصوح ، میمص  زا  وت  نارای  رهـشمرخ !
.دنهد

؟ تا هشیپ  متس  نازوت  هنیک  تسه  تدای  رهشمرخ !

؟ يراج رورغ  نیرتورس  يا  هتفر ! تراغ  هب  یمرخ  تیاغ  يا  رهشمرخ !

ناشن ات  يدروآرد  زازتها  هب  تا  عماج  دجسم  زارف  زا  ار  تا  هدروخ  كرت  ياهریبکت  يداتسیا و  وت  يروبص ! ياهربونص  رارـصا  يا 
.دراذگب ياج  هب  شارخ  وت ، ناذا  شخب  حور  میسن  رد  دناوت  یمن  یشکرت  چیه  هک  یهد 

! شتآ بامیس  هنیآ  يا  رهشمرخ !

! تزوس هراتس  كاخ  رب  مالس  دورد و  تا ! هدروخ  شکرت  رکیپ  رب  مالس 

! دنا یگداتسیا  یقشاع و  يامن  مامت  هنیآ  هک  وت  ریمض  هداس  نانز  نادرم و  رب  مالس 

دش هنیس  هداس  شقن و  یب  وا  هک  نآ  »

« دش هنییآ  رد  بیغ  ياه  شقن 
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سلجم هتفه  زاغآ  نوناق و  زور 

هراشا

هبنشکی

دادرخ 1385  7

یناثلا 1427 عیبر   30

may.28.2006

يریما نیسح  / یمالسا يروهمج  هداج  ات 

ارم ياه  نامرآ  یتقو  دوش ؛ یم  نوناق  هک  تسوت  يادص  .یتسه  نم  هلیبق  مامتو  نم  يادص  هک  وت  دنام ؛ یم  هک  تسوت  يادص  اهنت 
.ینک یم  فینصت 

.یتلم هدنیامن  وت  یتلم ، همه  وت  یتسین ؛ دوخ  هک  وت  دوش و  یم  نوناق  وت ، کبل  ین  يادص 

هچ ره  نوناق ، زجو  دنراپـسب  رون  نوناـق  هب  لد  دـیاب  مرجـال  تقیقح ، هداـج  ناورهر  تسا و  باـتفآ  سنج  زا  ینوناـق  ار  رون  روشک 
.تسا یکیرات  تسه ،

.دننک مسر  ار  رون  هداج  ات  دننیشن  یم  ناگراتس  یلدنص  رب  تما  ناگدنیامن 

، رون هداج  ناگراتـس  تسام و  تیادـه  غارچ  هلعـش  دـنا ، هدـش  رپرپ  باتفآ  يوک  رـس  رب  هک  ییاـه  هلـال  نم ! ياـه  ناـمرآ  هدـنیامن 
.میراد یم  ساپ  ار  رون  نوناق  هلال ، غارچ  تمرح  هب  ام  دنتسکش و  ار  بش  رمع  هشیش  هک  دننطو  نادیهش 

یم نوناق  وت  يادص  توص ؛ طبـض  ياه  هاگتـسد  ناج  رد  هن  رـشب و  دیدج  رازبا  شوگرد  هن  یلو  دنام ؛ یم  هک  تسوت  يادص  اهنت 
ّتنس نآرق و  هبو  نک  تین  نطو  يدازآ  لالقتسا و  ار  تزاوآ  سپ  دنام ؛ یم  يراج  هعماج  تسایـس  داصتقا و  ياه  گر  رد  دوش و 

.دهد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هنیدم  يوب  ام ، نوناق  هک  نکادتقا 

«. یلع ای   » کی اب  میراد ؛ یم  ساپ  ار  وت  يادص  ام 

اب هک  يا  هداج  دور ؛ یم  هللا » الا  هلا  ـال   » هملک يوس  هب  یمالـسا ، يروهمج  هداـج  هک  هّللا  یلا  هبرق  تین  هب  مییوگ  یم  یلع  اـی  وت  هب 
.وت تمه  اب  تسا و  نشور  هلال  غارچ 
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تایناخد نودب  یناهج  زور 

هراشا

هبنشراهچ

دادرخ 1385  10

لوالا 1427 يدامج   3

may.31.2006

يدمحم سابع  / میلست يوب 

«. دشک یم  راگیس  ام  اب  گرم  زور  ره  »

.تشاد یمرب  ار  ناهج  مامت  تشاد  ییاکیرمآ  ياهراگیس  دود  يوب  .دندرک  یم  نامدود  یکی  کی  ییاکیرمآ ، ياهراگیس 

الا دـش ؛ یم  دـنلب  راگیـس  ياه  تکاـپ  زا  زیچ  همه  يوب  رـسدرد ، يوب  رامعتـسا ، يوب  میلـست ، يوب  دـیلقت ، يوب  يرکفنـشور ، يوب 
.تریغ

یگتسخ ياه  هیناث  يارب  کچوک ، ییاه  تکاپ  رد  ار  یتفگش  ياهزار  .دیراب  یم  نامرـس  يور  راوید  رد و  زا  راگیـس ، ياه  تکاپ 
ياهزار زا  يزار  یگتـسباو ، هک  ییاه  هتـسب  دـنروآ ، یم  ناغمرا  هب  نامیارب  ار  گرم  هک  ییاه  هتـسب  دـندرک ؛ یم  يدـنب  هتـسب  نام 

ار اه  یگتـسباو  هک  دـنوش  یم  ریجنز  ياه  هقلح  خـن ، هب  خـن  دـنروآ و  یم  یگتـسبلد  مارآ  مارآ  هک  ییاـه  هتـسب  تسا ، ناـشتفگش 
.دنک یم  رت  مکحم  مکحم و 

! دروآرد اپ  زا  دنک ، یم  نام  جلف  یکی ، یکی  دراد  هک  ار  یجیردت  گرم  نیا  ات  .دزیخرب  یسک  دیاب  درک ! يراک  دیاب 
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ياه معط  عوبطم و  ياهرطع  اب  ار  گرم  دنوش و  یم  همه  ریگ  نماد  دنـشک و  یم  كرـس  اج  همه  گرم ، کچوک  ياه  تکاپ  نیا 
.دننک یم  میسقت  ام  نیب  هنادنمتواخس  فلتخم ،

ام ياه  بیج  .دـنهد  یم  دود  يوب  هک  ییاه  لوپ  زا  دوش  یم  رترپ  رپ و  راد ، هیامرـس  رگ  هطلـس  ياهروشک  ياه  هنازخ  زور ، هب  زور 
لوپ لـثم  ناـمناج ، لـثم  دـنریگب ؛ مک  مک  ار  ناـم  یبآ  نامـسآ  دـنهاوخ  یم  .دـنریگ  یم  دود  يوـب  رتـشیب  شیپ ، زور  زا  رت  یلاـخ 
دود .دننک  یم  مامت  دود  اب  میشک ، یم  سفن  هک  ار  نژیسکا  دنراد  یتح  دنریگ ؛ یم  دنراد  هک  يرگید  ییاهزیچ  یلیخ  لثم  نامیاه ،

.دریگ یم  ار  نامیایند  مامت  دراد 

.دوش یم  یجیردت  ياه  گرم  نیا  يارب  هک  یغیلبت  همه  نیا  هب  نیرفن  دود ! همه  نیا  هب  نیرفن 

.دناریم یم  یعونصم  ياه  ناطرس  نیا  دراد  ار  ایند  نویفا ؛ پیپ و  راگیس ، ياه  تکاپ 

لثم دود ، زا  يا  هلاه  رد  ار  نامناکدوک  .دوش  یم  دود  دراد  نامتریغ  .دـنروآ  یم  ـالاب  دود ، همه  نیا  زا  دـنراد  ناـمیاه  هناـخ  یتح 
.مینک یم  رپرپ  میراد  زییاپ ، تسد  رد  ریسا  ياه  لگ 

.دهد یم  ار  ییایمیش  ياه  نارابمب  يوب  نامیاه  هفرس  .دنک  یم  ینیگنس  نامیاه  هیر  رب  برس ،

.زور ره  ار  هدش  يدنب  هتسب  ياه  گرم  مامت  منک  نیرفن  رگید  هک  ما  هداد  لوق  مدوخ  هب  نم 

.دننکن وحم  دود ، زا  يا  هلاه  رد  ار  میاه  تشگنا  رگید  هک  دنا  هدروخ  دنگوس  میاه  تسد 

.دهدن دود  يوب  ناشیاهزاوآ ، رگید  هک  دنا  هتفرگ  میمصت  میاه  بل 

! دنازوس یم  ار  نام  یگدنز  هک  ییاه  شتآ  نیا  رب  مینزب  شتآ  مه  اب  همه  دیاب 

یم ار  لـالز  ياـه  هرجنپ  میراد ، تسود  ار  یبآ  نامـسآ  اـم  همه  زونه ، هک  ارچ  مینک ؛ شوماـخ  ار  کـچوک  ياـه  شتآ  نیا  دـیاب 
! مینک یم  یگدنز  ار  هفرس  یب  دتمم  ياهدنخبل  میدنسپ و 

یجنپ هجیدخ  / دولآ هم  تشونرس 

.هنیآ زا  تساوت  مهس  هدیکت ، هتسکش و  هرهچ  کی 

.راگزور نارذگ  رد  تسا  یگدوهیب  قشم  هایس  تا ، هتشذگ  قرو  قرو 

.دنروانش دود  زا  یهم  رد  تیاه  هتخای  مامت  .دراد  نایرج  گرم  تیاه  نایرش  رد 

؟ هتسکش هرهچ  نیا  یتسه ؛ تدوخ  نیا  ینک  یمن  رواب 
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اب .یتسه  ندشراوآ  نتخیرورف و  زرم  رد  .دنک  یم  ینیگنـس  تراب  هلوک  رد  يریپ  نازخ  هک  هتـشذگن  تا  یناوج  زا  راهب  دنچ  زونه 
یبایب يا  هنزور  دیاش  ات  يرگن  یم  ار  تا  یلاوح  .قمر  یب  یهاگن 
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راوآ ار  شفقـس  اهراوید و  هظحل  ره  هک  ینام  یم  يا  هناخ  هب  دراشفب ! يرای  هب  ار  تیاه  تسد  ساـمتلا  یتسددـیاش ، ییاـهر ؛ يارب 
.یکیرات تیاهن  یب  هب  يا  هدوشگ  شوغآ  .دنک  یم  دیدهت 

.گرم یهارمگ  ياه  هداج  رد  ار  تا  یچوپ  ینز  یم  مدق 

يرتسکاخ وت  يایند  یتح  تیاه ، مشچ  تیاـه ، تسد  تسا ؛ يرتسکاـخ  تیادـص  .دود  ياـه  هقلح  هطاـحا  رد  يا  هداتـسیا  اـهنت  وت 
.تسا

درب و جارات  هب  ار  تا  یناوج  هناراهب  يزبسرس  دوز ، هچ  ناتسمز  .تسا  ندش  راخب  زرم  رد  هظحل  ره  هک  دود  زا  ینام  یم  یحبـش  هب 
! دیرب ار  تیاه  سفن  ناما  دوز  ردق  هچ  ناقفخ ، یتسین و  ياه  هجنپ  تفرگ و  ار  تناوناز  ناوت  ماگنهدوز  هچ  یتسس ، یناوتان و 

! دننک یم  فراعت  وت  هب  هک  تسا  گرم  سکول ، ياه  هتسب  نیا 

.ییرگ یم  راز  راز  تا  هدیسوپ  نت  رب  يا و  هتسشن  شیوخ  روگ  رس  رب 

.دشاب تا  ینوتان  هانپ  هک  تسین  یهاگ  هیکت 

رد دود  هقلح  هقلح  يا و  هدز  وناز  ار  تا  هدـش  شومارف  توارط  دـیاش  يا ! هتفرگ  شوغآ  رد  ار  ترود  ياه  هتـشذگ  هزاـنج  دـیاش 
.تندرگ رب  دوش  یم  يراد  ِبانط  دود ، .دعلب  یم  ار  تا  هرذ  هرذ  دنز و  یم  ههقهق  دود ، یم  تیاه  گر 

.دبلط یم  ار  ترکیپ  هک  دوش  یم  کیرات  گنت و  يربق  هدوشگ  ناهد  دود ،

! دود زا  دنت  یم  رات  هک  هدرک  هنال  كانلوه  يرتسکاخ و  یتوبکنع  ایوگ  تحور  جنک  رد 

نک اهر  اه ! هظحل  راسخاش  زا  يونـشب  ار  یگدنز  زاوآ  هرابود  دهاوخ  یم  تلد  ردقچ  تسا ! هدش  گنت  تدوخ  يارب  تلد  ردـقچ 
! یهابت نایصع و  تسب  نب  زا  نک  رارف  تراسا ! نیا  زا  ار  تدوخ 

! ناسرب یگدنز  غولش  ياه  نابایخ  هب  ار  دوخ 

! زیرگب تا  هدنیآ  یناریو  زا  زیرگب ! ترکیپ  یشاپورف  زا 

.روایب یگدنز  دای  هب  ار  تدوخ 

! ار تنورد  يدبا  توکس  نکشب 

هتشذگ زا  نزب  یلپ  راذگب ! نیمز  رب  ار  تتارطاخ  نیگنـس  توبات  دنا ! هدیدن  ار  تروضح  هک  ییاه  مشچ  لباقم  رد  نک  دوجو  زاربا 
! نونکا ات 

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


دولآ و هم  تشونرـس  زا  ار  تریدـقت  یناوت  یم  زونه  .تسه  تصرف  ندوب  ندـنام و  يارب  زونه  .تسه  یهار  تشگزاـب  يارب  زوـنه 
.ینک ادج  دودنادود  يرتسکاخ 
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.دنز یم  وسوس  وت ، تشگزاب  راظتنا  رد  يا  هراتس  تسدرود ، ياه  قفا  رد  دیاش  یهدب ، اشامت  تصرف  تیاه  مشچ  هب  رگا 

ییاضر هدیمح  / دود ياه  هقلح 

.يا هتخیرورف  شیوخ  رد  هرذ  هرذ  يا ، هداتسیا  هک  نانچمه 

، اـه هنزور  ماـمت  .تسا  هداـتفا  ورف  تاـیح  ياـه  ماـب  زا  تهاـگن  .دـنهد  یم  روبع  شیوخ  رد  ار  گرم  يراـج  ناـیرج  تیاـه  گر 
.دوبان هرذ  هرذ  يوش ، یم  دود  هقلح ، هقلح  تسا ؛ هتفشآ  تنهذ  دنواک ؛ یم  ار  تتوکس 

.تسا هدرک  تشومارف  رهش  يا ؛ هدش  نابایب  یهار 

.يرت هاتوک  شیوخ  تماق  زا 

تسا هدرتسگ  نارباع  ياه  ماگ  ریز  نیمز ، دزرل ، یم  تنت  يرگن ، یم  تدوخ  هب  ینک ، یم  هفرس  .دونـش  یمن  سک  چیه  ار  تیادص 
.يرذگ یم  هلاچم  وت  و 

تاحفـص نیرخآ  .يدرگ  یم  تدوخ  لابند  رود ، ياه  ناتـسروگ  رد  دـننک ؛ یم  ینیگنـس  تیاه  هناش  رب  نامـسآ  دـنلب  ياه  فقس 
ورف يارب  يا  هشوگ  .داد  دـهاوخن  هناوج  ار  وـت  يراـهب  چـیه  .تسا  هتخادـنا  تناـج  رد  هجنپ  نازخ ، .دـنا  هتفرگ  شتآ  تا  یگدـنز 

.يا هدرک  باختنا  نتخیر 

یهایس هب  يوش  یم  کیدزن  .يا  هتخیر  ورف  رتسکاخ  دود و  غاد  ياه  نابایب  رب  .دزات  یم  ار  تا  یگدنز  ياه  هلق  راو ، گنلپ  گرم ،
.دهد یم  راشرس  ناهودنا  يوب  تمان  تدوخ ، زا  یسرت  یم  تنورد ؛

 - . دزو یم  تنت  رد  هک  يرتسکاخ  تیاهن  یب  هب  ینک -  رکف  تا  هدش  یلاخ  دبلاک  هب  ات  يا  هدرب  ورف  شیوخ  نابیرگ  رد  ار  ترس 

.دنوش یمن  زاب  تیاه  مشچ  .تسا  هدیشک  مهرد  وربا  تیور  هبور  ناهج  .دنا  هتخیر  ورف  تیاه  هناش  دخرچ ، یم  هنشاپ  يور  ترس 

.دنقمر یب  تناوناز  شیوخ ؛ زا  ینک  رارف  یهاوخ  یم  .یشک  یمن  سفن  يا و  هدش  هلاچم  شیوخ  رد 

.دنا هدش  زوس  همین  تیاه  ناوختسا  تناتشگنا ، يال  هبال  راگیس ،

.تسوت ینزو  یب  زا  هتسخ  نیمز ، .تنت  رب  گرم  نهاریپ 

.تندرک شومارف  هب  دننک ، یم  رکف  تا  یشوماخ  هب  همه  دونش ؛ یمن  سک  چیه  ار  تیادص 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یلاخ نادلگ  يارب  یلگ  هخاش 

(1)« .دینکفاین تکاله  هب  ار  ناتدوخ  دوخ ، تسد  اب  »... 

.ندید غورف  میاه  مشچ  رد  هن  تسا و  نداتسیا  ناوت  میاهاپ  رد  هن 

.تسا دتمم  یهایس  مهاگن ، ریسم  دخرچ و  یم  یتیوه  یب  رادم  رب  مهاگن 

.دـنرب یم  یجیردـت  گرم  ياـهرود  اـت  ارم  هک  ما  هدرپـس  یگنر  يرتسکاـخ  هایـس و  ياـه  هقلح  تسد  هب  ار  میاـه  هیر  دازآ  ياوـه 
.متسناوتن هک  غیرد  یلو  منک ؛ ناهنپ  اه  نیقلت  اهدود و  نیمه  تشپ  ار  میاه  یناوتان  مناوت  یم  هک  مدرک  یم  ساسحا 

* * *

.ینز یم  قرو  زور  ره  ار  ترمع  میوقت  ياه  هگرب 

ياهاپ اب  ار  یتمالس  ياه  هداج  ینک و  زاب  ار  هزات  ياوه  هرجنپ  حبص ، ره  یناوتن  هک  تسا  هتشذگن  تا  یگدنز  راهب  زا  ردقنآ  زونه 
.يراپسب اه  جوا  تسد  رد  هنوگ  يورب و  الاب  اه  هندرگ  اهزارف و  زا  يرادرب و  ار  تا  یتشپ  هلوک  ای  يودب ؛ راوتسا 

ياه هناش  يور  تسد  دتفا و  یم  هرامش  هب  تسفن  .تسین  یناوت  ار  تیاهاپ  دکـشخ و  یم  تیاه  گر  رد  نوخ  يودب ؛ یهاوخ  یم 
یم ناـهنپ  دود  ظـیلغ  ياـه  هقلح  تشپ  ار  تدوخ  طاـشن ، ياـهرود  داـی  هب  ینک و  یم  زک  يا  هشوگ  رد  مارآ  .يراذـگ  یم  راوـید 

.ینک

رب گرم ، ياه  هجنپ  هک  ینک  یم  ساسحا  .دـباین  اهایرد  هب  یهار  دـشاب و  هدـش  راتفرگ  یبادرم  رد  هک  ینام  یم  یکچوک  یهام  هب 
.تسا هدرب  نتخیر  ورف  نتسکش و  هبترم  ات  ار  تراوتسا  هدارا  تسا و  هتفر  ورف  ترکیپ 

* * *

! درک يراج  ار  هرابود  زا  یشیور  سح  هدکیشخ ، ياه  گر  رد  دروآرب و  هرابود  زا  یتسد  هک  دیاب 

! دوشگ هرابود  يراهب  ررکم و  یحبص  تمس  هب  ار  هتسب  ياه  هرجنپ  هک  دیاب 

دنور الاب  یگتسخ  نت  ياهراوید  زا  دنـشکب و  سفن  كاپ ، ياوه  ياه  هرجنپ  زا  ات  داد  هرابود  یتصرف  هدارا  ياه  کچیپ  هب  هک  دیاب 
! دنراذگب طاشن  تسد  رد  تسد  و 
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! درک هل  اهاپ  ریز  ار  یجیردت  گرم  درک و  مکحم  ار  هدارا  ياه  شفک  دنب  هک  دیاب 

ناوت یم  .میـشکب  رـس  یتمالـس  ياه  هچیرد  زا  ار  حبـص  هک  تسا  یفاک  .میوش  رادـیب  اه  تلفغ  نیگنـس  باوخ  زا  هک  تسا  یفاـک 
یم يرآ ! .داد  بآ  لگ  هخاش  هب  رحس  ره  نادنچ ، ود  قوش  اب  تشاک و  یلاخ  نادلگرد  ار  یلگ  هخاش  دز و  دنخبل  راهب ، هب  هرابود 

.دروآرد وناز  هب  ار  اه  هوک  داتسیا و  ناوت 

.دورس دوخ  یگدنز  لالز  رد  ار  اهدور  دناوخ و  ارف  دوخ  تماقدق  هب  ار  اهورس  داتسیا و  ناوت  یم 

.دروآرد وناز  هب  ار  اه  یگتسخ  درک و  هتسخ  اپ  ریز  ار  اه  هداج  ناوت  یم 

 . ...ناوت یم 

مادقا ینارماک  دمحم  / تریغ یشکدوخ 

! وت رب  نیرفن  یکیرات ، يوت  رازه  يا  راگیس ،

اج هب  ناناوج  ساوح  رد  كانلوه  یـساره  نوچ  ار  شیوخ  ینمیرها  يوخ  دود و  یم  هدنپت ! هلعـش  نیا  هدنور و  شتآ  نیا  رب  نیرفن 
.دراذگ یم 

! ساره موش  ياه  هلعش  زا  رتزوس  نامناخ  تسا و  لوغم  زیگنچ  زا  رت  یناهگان  رت و  هناراوخنوخ  نآ ، شروی 

.تسا رورپ  نت  ياه  نت  همخد  هدرم و  ياهدارم  بادرم  دایتعا ،

«. شیوخ نآ  هدرم  تسا و  شیوخ  هتشک  ، » دهد رده  ار  شیوخ  یتسه  دهدرد و  نت  نآ  ياز  فوخ  توخر  هب  هک  سک  نآ 

دب ار  شیوخ  رتخا  ینک  دوخ  رگ  وت  »

ار يرتخا  کین  مشچ  کلف  زا  رادم 

رب یب  ناتخرد  بوچ  دنزوسب 

« ار يرب  یبرم  تسا  نیمه  دوخ  ازس 

.ندوب ِیناوتان  تسا و  هدارا  تیمومسم  مامت ؛ جنر  تسا و  مادم  رجز  نادجو ؛ يزوسدوخ  تسا و  تریغ  یشکدوخ  دایتعا ،

.دسر یم  نایاپ  هب  بانط  کی  اب  دوش و  یم  عورش  راگیس  خن  کی  اب  تسا ؛ ینشور  تشرس  رد  ناطیش  عویش  دایتعا ،

.تخیسگ مه  زا  هکنآ  زا  شیپ  تخیرگ ؛ نآ  زا  دیاب  تسا ؛ هفطاع  رارف  داتیعا ،
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تفرگ یمن  یتسه  نماد  رارش ، نیا  شاک  »

«! تشادن ناتسوب  يوس  هار  مومس  نیا  شاک 
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يوسوم رغصا  یلعدیس  !/ نک شوماخ  ار  تراگیس  نیرخآ 

دلوت لحم  هب  مزود و  یم  قفا  ياـشامت  هب  ار  میاـه  مشچ  .دوش  یم  رپ  میـسن  کـنخ  میمـش  زا  هنیـس ، مجح  منک و  یم  زاـب  ار  هرجنپ 
! منک یم  رکف  میسن 

.تسا تشهب  زا  یمدآ  نهذ  روآدای  هک  ییاوه  لالز ؛ ياوه  تسیچ ؟ یمدآ  هیر  ياذغ  یتسار !

کیپ راگیـس ، .تسا  یجیردـت  گرم  راگیـس ، مییوگب : هک  تسین  راعـش  نیا  زا  رتدنـسپلد  دود ، اب  لباقت  يارب  يا  همدـقم  چـیه  اـما 
.تسا ماگنه  دوز  خلت و  یگرم 

؛ تسین تیربک  شتآ  نیا  دود ؟ هب  هدرپس  لد  يآ  یناوخ ، یم  دوخ  هب  ار  گرم  یک  ات 

! ینیشنب ترتسکاخ  ياشامت  هب  ات  يدنکفا  شیوخ  یتسه  هب  شتآ  وت  تسین ، راگیس  رتسکاخ  نیا 

! دنزن دنخبل  تماگنهبان  گرم  هب  ناطرس ، ات  شیدنایب ، تناکدوک  مسبت  هب 

! دنا هدرکن  مگ  هایس  ياهدود  هوبنا  رد  ار  وت  تیاناوت ، تماق  ات  زودب  مشچ  تناکدوک  قاتشم  هاگن  هب 

اب وت  هک  ییاه  تسد  دننک ، یم  لمحت  ار  رقف  هنعط  ناوارف ، ياه  لوات  اب  هک  ییاه  تسد  ینیب ؛ یمن  ار  تیاه  تسد  نتخوس  هنوگچ 
.ینک یم  نشور  ار  شیوخ  گرم  ینشاچ  اهنآ ،

.ینک كاپ  شیوخ  ياه  بش  هاگن  زا  ار  سوباک  نیا  ات  یتمه ؛ دنسپان ! یتداع  لاگنچ  رد  هدشمگ  يآ 

؟ تسا یهاوخدوخ  دود  زا  لامالام  تماشم  یناد ؛ یم  هچ  نیمسای  ياه  لگ  رطع  زا  وت  میسن ، زیگنا  لد  رطع  زا  وت 

! نک شوماخ  ار  تراگیس  نیرخآ  تدوخ ، رطاخ  هب  هک  نارگید ، رطاخ  هب  هن 

ياج هب  راگیس  رگید  هک  يزور  درک ؛ یهاوخ  شومارف  ار  ندیدنخ  هک  دیاپ  یمن  يرید  هک  راذگب  هدنخ  يارب  ار  تیاه  بل  ییاناوت 
! دیدنخ دهاوخ  وت 

دهاوخنرپ ار  تماشم  يرطع  رگید  هک  ییاهزور  هب  تا ، يرادان  یناوتان و  ياهزور  هب  يریپ ، ياهزور  هب  دیدنخ  دـهاوخ  مه  راگیس 
! دوب دهاوخ  شمارآ  يارب  ابیز  یساسحا  تفایرد  زا  ناوتان  تا  هنیس  درک و 

.دوب دنهاوخ  هزمدب  اهاذغ ، مامت  وب و  یب  تیارب  ناهج ، ياه  لگ  مامت  رگید  هک  شیدنایب  يزور  هب 

یهاوخن يا  هناهب  نتسیرگ  يارب  یتح  وت  دیدنخ و  دنهاوخ  تیاه  نادند  یهایس  هب  اهراگیـس ، ذغاک  يدیپس  هک  شیدنایب  يزور  هب 
! تشاد
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! نک هل  اپ  ریز  ار  تراگیس  نیرخآ  لد ، هایس  شوپدیپس  ناطیش  نیا  ماد  زا  تا  ییاهر  ساپ  هب 
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كدوک یناهج  زور 

يدمحم سابع  / کچوک ياه  هراتس 

.دوش یم  نیریش  ناتیاه  هدنخ  اب  ایند 

.دشاب هتشاد  رطاخ  هب  ار  يزاوآ  نات ، هناکدوک  ياه  هدنخ  يادص  زا  رت  گنشق  هک  تسین  يا  هنیآ  چیه 

.تسا هدش  هصالخ  ناتنادنخ  هشیمه  ياه  مشچ  ینابرهم  رد  تیموصعم 

کچوک يدنخبل  اب  ینیمز ، ناردپ  یگتسخ  .تسامش  هناکدوک  ینیریش  تسا ، هداد  هیده  ناردام  هب  دنوادخ  هک  يا  هیده  نیرتابیز 
تغل رد  يا  هژاو  چـیه  .تساه  يداش  يایند  امـش  يایند  .دوش  یم  وحم  ناهج  ياه  هم  نیرت  ظیلغ  نیب  رد  دنیـشن  یم  ناـتنابل  رب  هک 
یلیخ .دشک  یمن  لوط  شیب  يا  هقیقد  هک  تسا  يا  هناکدوک  رهق  نامه  امـش ، يارب  گنج  .درادن  دوجو  هصغ  مان  هب  ناکدوک ، همان 

ياهزور یـسپاولد  هاگ  چیه  .دـننک  یم  ناهنپ  یـشومارف  زا  ییاه  نهاریپ  تشپ  ار  ناشندـش  كدوک  قوش  اه ، گرزب  مدآ  اه  تقو 
کچوک ياه  هراتـس  دوخ ، هک  امـش  تسامـش ؛ لام  ناهج  ياه  هراتـس  مامت  .دز  دـهاوخن  دـنخبل  امـش  هب  یگدـنز  هنیآ  رد  هدـماین ،
ياهزاوآ اه ، هدنرپ  .دنشاب  هدشن  هراتس  شیاه  کشا  هک  مرادن  غارـس  ار  يا  هراتـس  یب  كدوک  چیه  .دیناردپ  ناردام و  یتخبـشوخ 

امش ياه  سفن  يادص  اب  اه  هفوکش  دوش و  یم  زبس  امش  ياه  تسد  يور  راهب ، .دننک  یم  دیلقت  امـش  يادص  یمرگ  زا  ار  ناشرکب 
.دنوش یم  افوکش 
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، ناهج ياه  هنیآ  .دنناکدوک  یگدـنز ، نابرهم  هناقـشاع و  هرگ  نیرت  مکحم  .تسا  ناکدوک  دوجو  يامرگ  زا  يا ، هناخ  ره  يامرگ 
.تساهنآ ياهدنخبل  همادا  قشع ، .دنا  یگدنز  راهب  ياه  هنییآ  دوخ ، هک  یناکدوک  دنا ؛ هدش  هتخاس  ناکدوک  ياشامت  يارب 

.تسا هتفرگ  دای  ناکدوک  هنادواج  اما  هناکدوک  یتسود  زا  ار  نتشاد  تسود  ایند ،

.تسا اهنآ  ياه  هدنخ  يادص  ناشتورث ، اهنت  هک  دنتسه  يرقحم  ياه  هناخ  کچوک  ياه  باتفآ  ناکدوک ،

رطاخ هب  تسا ، هدرکن  قد  زونه  رگا  ناهج  دـننز و  یم  دـنخبل  ناتتروص  باتفآ  هب  اه ، نادرگ  باتفآ  مامت  نایاپ ! یب  ياه  جـنگ  يا 
.تسامش هناموصعم  كاپ و  ياه  يداش 

.دناصقر یم  نیمز  هنشت  نابل  رب  ار  ناراب  دنوادخ ، رگا  تسا ، دلب  ار  نیمز  هار  راهب ، رگا  تسامش  رطاخ  هب  زونه 

.دننک یمن  نیرفن  ار  نیمز  نایاپ  یب  ياه  یگنرود  نابهگن ، ياه  هتشرف  هک  تسامش  رطاخ  هب  زونه 

ياه باوخ  زا  ندرب  تذل  يارب  هام ، دخرچ و  یم  شدوخ  رود  هک  تسامـش  ياه  هدـنخ  يادـص  ندینـش  قوش  هب  نیمز  زونه  و  ... 
.دیآ یم  نوریب  اه  بش  زونه  امش ، مارآ 

یمرخ هفطاع  / یکدوک نیریش  ياهزور 

! تنطیش رعش و  روش و  رهش  هب  مینک ؛ رفس  هناکدوک  كاپ  ياه  هصق  رهش  هب  مه  زاب  راذگب 

! دندرگرب هتفر  دای  زا  ياه  تقادص  نآ  هرابود  دیاش 

! دنوش رارکت  هداس  نیشنلد و  ياه  فرح  هرابود  دیاش 

.مینک ضوع  یبوچ  تابن  بآ  کی  اب  ار  شا  یلاشوپ  تبیه  مامت  میناوتب  هک  دوش  کچوک  نامیارب  ردق  نآ  ناهج  هرابود  دیاش 

! دشاب نامبیصن  ینابرهم  دنخبل و  زا  یمهس  طقف  یگدنز  زا  میمهفن و  ار  غورد  هنیک و  نابز 

رد هک  دوش  نامرواب  هرابود  دیاش  مینک ! هزم  هزم  ار  یکدوک  بوخ  ياه  هظحل  هرابود  دیاش  میوش ؛ رفسمه  وداج » غارچ  لوغ   » اب ایب 
! دنک یم  کیدزن  ار  اهرود  دهد و  یم  ماجنا  یتحار  هب  ار  گرزب  ياهراک  هک  تسه  یلوغ » «، » وداج غارچ  »
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ناکدوک مامت  لثم  ام ، لثم  .دنا  گنرکی  قداص و  ام ، لثم  همه  هک  مینک  رواب  مینک و  رواب  ار  نیریـش  ياه  غورد  مامت  هرابود  دیاش 
مامت هک  ییاه  لاس  دوبن ، بیرف  تنایخ و  غورد و  مان  هب  يا  ههاریب  نامنهذ ، نشور  هشقن  رد  زونه  هک  ییاه  لاـس  لـثم  اـیند ، كاـپ 

ياهزور دـندرگ ، یمنرب  تقو  چـیه  هک  یتارطاخ  دـنوش ، یمن  رارکت  رگید  هک  ییاه  لاس  دندیـسر ، یم  تقادـص  لحاس  هب  اه  هار 
.یکدوک نیریش  ياهزورید  زورید ، بوخ 

یجنپ هجیدخ  / یکدوک

! یکدوک يافص  اب  تشد  شوگیزاب  يوهآ 

یکدوک ياه  هدنخ  نآ  تدوخاب ، يدرب  یتفر و 

ملد دمآ ، یم  وت  لابند  هب  یتفر ، یم  هک  اج  ره 

یکدوک ياپ  تسین ، رگید  سوسفا ، دص  سوسفا ،

! نم يوهآ  دوب  هدرک  تداع  وتاب  ندوب  هب  لد  نیا 

یکدوک ياوه  لاح و  هدش  یناراب  درگرب 

دهد یم  یگرزب  يوب  اه ، فرح  مامت  اجنیا 

یکدوک يایر  یب  ياه  هژاو  هتفر ، دای  زا 

؟ فابریجنز ومع  داش  يزاب  دیآ  یم  تدای 

؟ یکدوک ياضف  رد  یگنر  ياه  كدابداب  نآ 

.مینک يزاب  مه ، زابو  میوش  کچوک  ات  درگرب ،

یکدوک يارب  مگنتلد ، روج  دب  نم ! يوهآ 
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

دادرخ 1385  12

لوالا 1427 يدامج   5

jun.2.2006

يدمحم سابع  / تبرغ ياهزور  ات 

لثم هراوهگ ، رانک  رد  تردام  هناقـشاع  ياهزاوآ  لثم  هزین ، رـس  رب  ردارب  یمارگ  ياهدنخبل  لثم  يدـش ؛ زبس  راهب  ياه  تسد  يور 
.کشا زیربل  ياه  تونق  رد  ردپ  ياهنت  ياه  تسد  نایاپ  یب  یمرگ 

.دنریگب ینامداش  گنر  وت  اب  اهدنخبل  ات  يدمآ 

.دننک یم  همزمز  ار  دور  هک  ییاهراشبآ  زا  رتابیز  باتفآ ، زا  رت  نشور  يدمآ ؛

.دنک یم  زیربل  قشع  زا  ار  تردام  سدقم  شوغآ  تا ، ییالبرک  نابرهم  يوب 

.دریگ یم  یشومارف  گنر  وت  اب  ردپ ، نیگمغ  ياه  ییاهنت 

.تسا شمارآ  يارب  نامز  نیرت  نما  تیاه ، هدنخ 

.ترادید قاتشم  هناقشاع  ياه  صقر  زا  دننک  رپ  ار  اهدور  ات  دنا  هدش  خرس  هناقشاع  وت ، ندمآ  نمی  هب  اه  بیس 

.ار تندید  قوش  دننک  هیرگ  وت  قاتا  ياه  هرجنپ  رب  اتدنوش  یم  ناراب  اهایرد  .دننک  یم  باتش  تندید  يارب  هدماین  ياهزور 
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.دننک یم  هیرگ  وت  شیپ  ار  ناشیاه  مغ  مه  لال  ياهراوید  یتح  باتفآ ! تبرغ  ياهزور  روبص  گنس 

تاردارب يوب  خیرات ، لادوگ  نیرتزارفارس  زا  دنلبرس  هک  يزور  دروخ ؛ دنهاوخ  دنگوس  اه  گنـس  مامت  يزور  ار  تا  هنادرم  هوکش 
ینکارپب و ماش  هفالخلاراد  نامیا  تسـس  ياهرالات  رد  ار  مشاه  ینب  هنادواج  رطع  وت  دـیاب  .يرب  یم  اه  همیخ  هب  تیاـه  کـشا  اـب  ار 
رب هک  ییاه  هسوب  ترـسح  زونه  هکیلاح  رد  ینک ؛ یناوخ  هبطخ  ماش ، ات  البرک  زا  ردارب ، هدیرب  رـس  اب  ار  تراوگرزب  دج  مایپ  يزور 

.تسوتاب دنا ، هدشن  افوکش  ردارب  یناشیرپ 

.دننک یم  لسغ  تسدقم  ياه  کشارد  ناگتشرف 

.ارح راغ  رد  ربمایپ  ییاهنت  لثم  یسدقم ؛ وت 

.دشخرد یم  ماش ، هدنام  بش  رد  كاخرب  هک  یشاب  يدیشروخ  اهنت  ات  يا  هدمآ  .ینک  نشور  ار  ماش  ياه  هناریو  بش  ات  يا  هدمآ 

؛ ینک یم  رکف  یگنشت  رسارس  سدقم  ياهزور  هب  .رصم  رفاک  ياهرالات  رد  هیسآ  ياه  ییاهنت  زا  رتاهنت  یشاب ؛ اهنت  يا  هدمآ 

.زاجح مزمز  یب  غاد  ياه  كاخ  رب  رجاه  همیسارس  یگنشت  زا  رت  هنشت  ییاهزور 

اب ات  يا  هدمآ  .دوش  هدینـش  تبرغ  اه  نرق  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  ردیح  تبرغ  يوب  ات  يا  هدمآ  .یـشاب  اروشاع  راد  مچرپ  ات  يا  هدمآ 
ياهدیشروخ هک  یشاب  یقشع  هنیآ  ینک و  هیرگ  رادرـس  نیرتاهنت  هناموصعم  تبرغ  رد  يوش و  مدق  مه  مالـسلااهیلع  همطاف  ییاهنت 

لادوگ نیرتدنلبرس  زار  زا  ار  اه  كدصاق  همه  هک  یشاب  يدصاق  اهنت  ات  يا  هدمآ  .داد  دهاوخ  ناشن  تلفغ  ياه  مشچ  هب  ار  هزین  رب 
.دراد ربخ  تارف  هدیکشخ  ياه  بل  یگنشت  قمع  زا  هک  یشاب  یلگ  اهنت  دنک و  ربخ  خیرات ،

.یشاب هوکش  يدنلبرس و  ياهزور  رادزار  ات  يا  هدمآ 

هدمآ وت  تسا ! هدرک  هیده  ناینیمز  نیمز و  هب  دنوادخ  هک  يربص  نیرت  نابرهم  يا  هزین ، رب  ياهرس  رادرـس  يا  ثاریم ، نیرتزبس  يا 
.يراد هگن  هدنز  ام  یسک  یب  ياهزور  يارب  ار  قشع  ات  يا 

یجنپ هجیدخ  !/ يدمآ شوخ 

قیمع رد  هدـناود  هشیر  تسا و  هبیط  هرجـش  هک  ار  رطعم » تخرد   » نآ یتـشهب  يوـب  رطع و  شکب  سفن  هنیدـم ! ریگب  ـالاب  ار  ترس 
.یشاب توکلم  درگ  هچوک  شا ، ینابرهم  رتچ  ياکنخ  رد  يدنچ  سپ ، نیا  زا  ات  تا  ینیمز  ياه  هظحل 
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! هنیدم ریگب  الاب  ار  ترس  .كاخ  رب  دشاپب  ار  شا  ینامسآ  هاگن  ات  تسا  هدمآ 

.تشهب زا  ینامهیم  يور  هب  ار  تلد  ياه  هزاورد  نک  زاب 

.اه ییابیکشان  مطالت  رد  تسا  ربص  ياه  یگتسخ  هانپ  ناج  هک  دیآ  یم  يراوتسا  ياه  هناش 

.دراد هنیس  رد  ار  يروبص  رهم  هب  رس  زار  هک  دیآ  یم  یسک  وگم !»  » ياه بارش  زا  تسا  رپ  شناج  هلایپ  هک  دیآ  یم  یسک  »

یماـن ماـن  هب  تسا ؛ قـشع  ناـیرج  زور  زورما ، .تسوا  تماـق  هدـنزارب  اـهنت  تماقتـسا ، نهاریپ  هک  ییوناـب  تسا ؛ بنیز  زور  زورما ،
بتکم نالفط  هب  دزومایب  نتـشاد  تسود  ندرک و  تبحم  ات  دـیآ  یم  يا  هملعم  ریغ  هملاع  ملاع ! هدیکـشخ  ياـه  نایرـش  رد  بنیز ،

! دزیرب ایند  هنشت  ماک  هب  ار  قشع  لقع و  نوجعم  ات  دیآ  یم  مشاه  ینب  هلیقع  .قشع 

! ناهج ياونشان  شوگ  رد  نیشتآ  ياه  هباطخ  زیخاتسر  زور  تسا ؛ بنیز  زور  زورما 

هیلع نسح  مامتان  ياهدرد  هرفس  مه  همطاف ، یلاوتم  ياه  جنر  درد  مه  یلع ، ینابرهم  ياه  هناش  تنیز  زور  تسا ؛ بنیز  زور  زورما 
.مالسلا

! الب برک و  تمایق  زور  رد  دشاب ، نیمز  یمیتی  رگشزاون  شیاه ، تسد  ات  دیآ  یم  مالسلااهیلع  بنیز 

! تبیصم يانکیرات  رد  دشاب  مرح  لها  نشور  سوناف  شیاه ، مشچ  ات 

! هودنا مطالت  رد  دوش  ینافوت  ياه  ناج  شمارآ  شلد ، شونایقا  ات 

.دیرگب ریس  لد  کی  شا ، يروبص  ناماد  رب  رس  ربص ، ات  دیآ  یم 

.ایرد رهاوخ  تسا و  یگدازآ  تراسا و  ناوراک  رالاس  هلفاق  .نازحالا  تیب  هلان  مه  تسا و  ریدغ  رتخد  مالسلااهیلع ، بنیز 

زا شیپ  .دندوب  هدـیزو  نیا  زا  شیپ  اهداب ، ار  تیادـص  نزح  وناب ! يدـمآ  شوخ  .تسا  هزین  رب  دیـشوخ  نامجرت  مالـسلااهیلع  بنیز 
.دندز یم  لاب  لاب  ار  تهودنا  شتآ  اه  ناج  تندمآ ،

.هدب نامدای  ار  ندوب  هناورپ  یگدادلد ! روحم  يا  .دندوب  هدرک  ریثکت  سای ، يدمحم و  ياه  لگ  مامت  ار  تروضح  رطع 

.تخیر یم  مه  هب  تماقتسا  ياه  هزاریش  يدمآ ، یمن  رگا 

.يدورس یمن  وت  ار  شرعش  رگا  دنام ؛ یم  رتبا  اونین  هدیصق 

! قشع هعقاو  ربمایپ  يا  يدوبن ، رگا  دنام ؛ یم  مامتان  اروشاع  تلاسر 
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! داب هتسجخ  هنیدم  كاخ  رب  یگدنز ، نابز  زا  تا  ینامسآ  لوزن  راثیا ! هیآ  نیرت  سدقم  يا 
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! داب هتسجخ  كالفا  هشوگ  شش  رد  تا  یتوکلم  تباجن  رطع  ندیزو 

«. دراد شوخ  يربخ  بشما  درپ  یم  ما  هژم  دزرل  یم  ملد  تسد  رگا  تسین  نم  تسد  »

يداب تهزن  / مسبت نیا  زاغآ  تینهت  هب 

؛ تسایرد هب  هدنام  یکی  وت  هناخ  هک  متسناد  یم 

باتفآ زا  رترود  ياه  نیچرپ  یلاوح  رد 

هراتس بونج  بناج  هب  هدیچیپ 

موصعم ياه  هنارت  هچوک  زا  رتالاب 

! هنییآ دنلب  ياه  هیاس  یگیاسمه  رد 

، مدمآ یم  هک  هار  رس 

.دوب هتشذگ  وت  هناخ  یلاوح  زا  هک  مدیسرپ  بآ  ياپ  يادص  زا  ار  تا  یناشن 

مدیود ار  مد  هدیپس  ریسم  مامت 

؛ مشاب وت  هناخ  رد  كاخ ، هنامرحم  يایور  تئارق  ماگنه  ات 

ادخ اب  خرس  لگ  تبحص  تقو 

هام ندیسر  فیلکت  هب  تقو 

.ناراب غولب  ای 

! یگنشت تارطاخ  رهاوخ  يا  هآ ،

! نامسآ تحارج  نیرت  یناهنپ  شوپ  هدرپ  يا 

سدقم مسبت  نیا  زاغآ  تینهت  هب  نونکا 

؛ درک اعد  هدشمگ  ياهایور  يرادیب  يارب  دیاب 

دوعوم هقیقد  نآ  رد  هک  دیاش 
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زین ار  ام  یسک 

! درب دیشروخ  توعد  هب 
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هدازرکاذ نیسحدیس  / ...يدوب هدماین  ایند  هب  رگا 

.تشاد مک  يزیچ  یسک  ره  يدوب ، هدماین  ایند  هب  رگا 

، دـشوگ یم  نخـس  هب  بل  شا  هناکدوک  ینابز  نیریـش  اب  یتقو  دـشاب و  شتنیز  ات  تشادـن  يرتخد  تلیـضف -  همه  نآ  اب  تردـپ - 
.دروآ یم  دجو  هب  ار  ردپ  هرهچ 

يور هبور  ار  شلد  هرفـس  دنک و  هناش  ار  شناوسیگ  دـناشنب و  شناوناز  يور  ات  تشادـن  یمدـمه  ایربک ،-  تولخ  يوناب  تردام - 
.دیاشگب شنابرهم  هاگن 

.ناشناوناز توق  ناشلد و  یمرگ  دشاب و  ناشرارسا  مرحم  هک  دنتشادن  يراوخمغ  رهاوخ  تناردارب 

.دنراپسب وا  هب  ار  شیوخ  نشور  هار  هلابند  ات  دنتشادن  یسک  رگید 

.رگید سک  چیه  هن  دمآ ؛ یمرب  وت  تسد  زا  طقف  هک  دوب  ییاهراک 

تاملک دـیاشگ ، یم  ناهد  سفق ، تراسا  رد  یتقو  هک  تشاد  مک  ار  يرتخد  ایند  تشاد ؛ مک  يزیچ  ایند  يدوب ، هدـماین  ایند  هب  رگا 
.دوش یم  ریزارس  شیولگ  زا  ردپ  هنادنمزوریپ 

ار لمحت  تارذ  دنگ و  ربص  نابیاس  ار  شیاه  تسد  دریگب ، وا  زا  ار  يردارب  دهاوخب  دنزرف  غادو  مغ  یتقو  هک  تشاد  مک  يرهاوخ 
.يرارق یب  ياوه  رد  دشاپب 

.دشاب ناشلد  توق  دیاشگب و  ردارب  ياه  هچنغ  يور  هب  ار  شا  هتسخ  نابرهم و  شوغآ  ات  تشاد  مک  يا  همع 

.دناسرب یکیرات  تولخ  هیاس و  ره  هب  ار  باتفآ  مایپ  ات  تشاد  مک  يریفس  و 

.ار بنیز  تشاد ، مک  ار  بنیز  ایند  يدوب ، هدماین  ایند  هب  رگا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ دنخب یتخل 

؟ تسا هدیشک  شوغآ  رد  ار  رهش  تسا و  هدش  ادص  مه  ناگدنرپ ، يراج  همزمز  اب  هک  تساهراشبآ  نیمادک  سح 
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روضح شروضح ، تهبا  دـهد و  یم  ار  تشهب  توالح  شماـن ، توـالت  هک  كراـبم  دـلوت  نیا  تسا  خرـس  قاـفتا  نیمادـک  تنیز 
؟ ار عیفر  فاصوا 

! وناب

.تسا هتشغآ  هودنا ، ربص و  رطع  هب  هک  مسانش  یم  ار  تمالس 

.یمطاف ياه  یگتسخلد  تسا و  يولع  ياه  جنر  نامیپ  مه  هک  مسانش  یم  ار  تیاه  تسد 

.دوب دهاوخ  البرک  ناگدز  نافوت  دیما  یتشک  هک  مسانش  یم  ار  تیاه  مشچ 

.درک یم  زیربل  ار  یلاوح  ياوه  سای ، رطع  تسشن ، یم  تبل  رب  تقو  ره  هک  مسانش  یم  ار  تیاه  هدنخ 

! دنکاو کلپ  تناماد  رد  ییابیکش  ات  اشگب  مشچ  دنراد ! وت  هب  مشچ  یملاع  هک  اشگب  مشچ 

.ار كرابم  ياه  هیناث  نیا  هدنخرف و  قافتا  نیا  ار ؛ دنمهوکش  زور  نیا  دیلاب  دهاوخ  دوخ  هب  هشیمه  ات  هنیدم ،

یگنتلد ماش ، هفوک و  البرک و  ات  هکم  زاو  هکم  ات  هنیدـم  زا  تفرگ و  دـهاوخ  ار  وت  ياه  ماگ  رطع  خـیرات ، ياـه  هچوک  سپ  هچوک 
.دش دهاوخ  ریثکت  تیاه 

! دنریگب رون  تروضح  زا  ایند ، شوماخ  ياه  سوناف  ات  نزب  دنخبل 

تساه یبوخ  هصالخ  وت  دنخبل  »

« تسابیز لگ  هدنخ  دنخب ، یتخل 

! مشاه ینب  هقطان  حیصف  يا  نزب  دنخبل 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هنیدم مسبت  هنییآ 

! تاولص رطع  قرغ  تسا ؛ رون  قرغ  هنیدم 

دبلاک رد  تسیچ  یهلا ، رون  نیا  تسا ! هدـمآ  دورف  شرع  زا  يا  هزات  لیزنت  ییوگ  دـنک ؛ یم  هبرجت  ار  يا  هزاـت  ياـه  هظحل  هنیدـم ،
؟ تسا مسبت  اب  هتخیمآ  شا ، يوضترم  تبالص  هک  يوفطصم  رهم  نیا  تسیچ  مالسلااهیلع ؟ ارهز  هناخ 
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؟ ردام لد  شخب  یمرگ  تسا و  ردپ  تنیز  هک  تفوطع  هنییآ  نیا  تسیک 

؟ تسا تشاداو  نیسحت  هب  ار  ردام  هاگن  یتح  شا ، ییارهز  تقادص  تسا  بویا  ربص  زا  هدنکآ  شا ، ییابیکش  روش  هک  نیا  تسیک 

؟ تسا هدناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابل  رب  مسبت  شدنخبل ، اب  هک  شنیرفآ  فرگش  هولج  نیا  تسیک 

؟ تسا ییالبرک  ياه  هژاولگ  زا  هدنکآ  شهاگن ، تسا و  يراج  بیس  رطع  شنیدنرپ ، هراوهاگ  زا  هک  نیا  تسیک 

؟ دربب یبیصن  تا  ییابیکش  سوماق  زا  ات  ربص  بویا  تساجک  ییابیکش ! لیدب  یب  هنییآ  يا  لیمج ، ربص  يا  وناب ،

!؟ دشابن تتمظع  ریرحت  زا  ناوتان  ات  یملق  تساجک 

ناوتان اه ، لزغ  مامتو  هاتوک  دیاصق ، مامت  تمان ، هوکـش  لباقم  هک  اجنآ  دزای ؛ تسد  تمان  دنلب  عافترا  هب  دناوت  یم  يرعـش  هنوگچ 
! دنفیصوت زا 

دهاوخ توکس  تا  يولع  تاملک  ندینش  يارب  توکس ، یتح  ییاشگب ، نخـس  هب  بل  وت  هک  ییاج  تغالب ! تحاصف و  نامرهق  يا 
! درک

! درک دهاوخ  چوک  اجنآ  زا  تراسا  يراذگب ، ياپ  وت  هک  ییاج 

؟ تفای دهاوخ  افش  اهدرد  مامت  ربص و  هب  اه  ییابیکشان  مامت  تسا ، يراج  وت  سدقم  مان  هک  ییاج 

یم نایاپ  هب  اروشاع ، بورغ  اب  البرک  البرک و  بورغ  رد  اروشاع  تا ، يولع  تبالـص  دوبن  رگا  اروشاع ! تفگـش  لصف  نیـسپاو  يا 
! دیسر

دنک و یم  شومارف  ار  شیوخ  یخلت  وت ، دای  اب  درد ، یتح  .دـنیب  یم  وت  يراتـسرپ  زان  رد  دوخ  زاین  ربص ، یتح  لیمج ! ربص  يا  وناب ،
.دوش یم  شوماخ  اه  لد  رد  وت  مان  اب  مغ ، شتآ 

یم تیاه ، هنابیرغ  يروآدای  اب  هک  ییوت  بیاصملا ! ما  ییوت  مالـسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  ياـهدرد  باـتک  نیرتاـیوگ  ییوت  اـهنت  وناـب !
.دورس ار  ناهج  ياه  هیثرم  مامت  دوش 

! مالسلااهیلع بنیز  ییاروشاع ، ياه  مخز  راتسرپ  يا  تیالو ، هناخ  نوتاخ  كرابم ، تدالیم 
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یهللاءاشام هرینم  / راهب رد  راهب 

.تسا قشع  ناراب  هراتس  نامسآ ، .تسا  رشتنم  اضف  رد  ناگتشرف  ینامسآ  رطع 

.دیارس یم  شرف  شرع و  یناشفا  تسد  رد  ار  يرارق  یب  دورس  تاجانم ، بان  ياه  هعرج  زا  زیربل  بش ،

هدرک رون  هیآ  هیآ  ار  نامـسآ  نیمز و  هام ، هنامداش  مسبت  دـنک و  یم  توالت  نامز  حور  رد  ار  نامیاو  تفرعم  شنیرفآ  هروس  نیمز ،
همزمز ناگتـشرف و  هلهله  يادص  .تسا  هداتفا  هرامـش  هب  شـسفن  نامز  برطـضم  تعاس  دـنک و  یم  يرارق  یب  اه  هیناث  ضبن  .تسا 

.دشک یم  هنابز  هنیدم  یباتهم  ياه  هچوک  رد  قایتشا  هرارش  تسا و  هدرک  رپ  ار  رهش  ناذا ، لالز  هنارت  نایشرع و 

.رادید يانمت  قرغ  راظتنا و  قوش  زیربل  تسا و  راهب  رد  راهب  هنیدم ،

قوش هب  ار  قشع  ربص و  يوناب  دلوت  هظحل  هنابات ، یب  دنباتفآ و  ییالط  هدنخ  حبص و  هوکش  اب  عولط  دیـشروخ و  دلوت  راظتنا  رد  همه 
.دنا هتسشن 

رد ار  ادـخ  روضح  رطع  دیارـس ، یم  دـمح  شیاین و  هنارت  قشع ، هداجـسرب  هاگرحـس ، شوغآ  رد  هک  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف 
.دنک یم  يرپس  کشا ، تاجانم و  توارط  اب  ار  يراظتنا  مشچ  ياه  هظحل  دشک و  یم  سفن  شزامن ، تونق 

يوناب نینزان  دوجو  هک  شوخ  يدرد  .دنیـشن  یم  هفوکـش  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  یلع و  تسادق  هچنغ  دـسر و  یم  ارف  دوعوم ، هظحل 
تباجن ربص و  هوسا  یگدنز  زبس  لصف  دبای و  یم  نیکـست  یهلا  يا  هیدـه  هیرگ  نیریـش  دهـش  اب  تسا ، هتفرگربرد  ار  باتفآ  بآ و 
افوکـش خیرات  ياه  بل  رب  يا  هدنخ  دود و  یم  كاخ  ياه  گر  رد  یقوش  .دوش  یم  زاغآ  شا  هدنخ  راهب  اب  نیمز ، زبس  هراوهگ  رد 

.دوش یم 

هناـمداش مزب  دـیاشگ ، یم  کـلپ  یتقو  دـخرچ و  یم  ناینامـسآ ، تسد  هب  تسد  تمـصع ، تباـجن و  زبـس  ریرح  رد  هدـیچیپ  يرون 
.دسر یم  جوا  هب  کیالم 

.دوش یم  يداش  کشا  ناراب  سوناف  مالسلاامهیلع ، یلع  ارهز و  هناخ 
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، ینامـسآ یکیپ  .دنک  یم  همزمز  تبحم  هنارت  شبلق  رد  ناذا و  لفط ، شوگ  رد  يدمحم ، قشع  روآ  مایپ  .تسا  نامداش  ادخ  ربمایپ 
گنـس ردـپ و  ییاهنت  سنوم  تنیز و  يراـبدرب ، ربص و  لزغ  هدنیارـس  نیتسخن  دوش ؛ یم  بنیز »  » وا دروآ و  یم  شرع  زا  ار  وا  ماـن 

مهرم یسک و  یب  ياه  هظحل  مدمه  سابع ؛ تماهـش  نیـسح و  تداشر  ناوخ  هبطخ  نسح و  تیمولظم  اب  اونمه  ارهز ، تبرغ  روبص 
! ناراب لگ  شمدقم  .خیرات  بیجن  هشیمه  يوناب  تسا و  بنیز  .البرک  هتسکش  لابو  رپ  نارتوبک  یسپاولد  ياه  مخز 

یجنپ هجیدخ  / هلهله يوب 

دوشگ ار  اه  هرجنپ  زبس  لاب  يراهب  تسد 

دوبک ياه  لگ  يوناب  نیبب !-  دیآ -  یم  هار  زا 

تشذگ شیاشامت  قوش  اه ، مشچ  لایخ  زا  ات 

دوع دنپسا و  شوخ  يوب  هلهله ، يوب  دیچیپ 

دبا ات  شروضح  رد  هک  نیا  تسیک ؟ هتشرف  نیا  هآ 

دورف دیآ  یم  هدجس  رب  نایکالفا  یناشیپ 

راگزور تیاه ، هظحل  يارب  بشما  نم ! يوناب 

دورس یم  يرابدرب  فیدر  اب  یسامح  يرعش 

*

راهب ياه  مدق  يوب  یبش  دچیپ  یم  غاب  رد 

دورد ییایرد ! يوناب  هرجنپ ، نارازه  وت  رب 
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راتسرپ زور 

يدمحم سابع  !/ راتسرپ یشابن  هتسخ 

یسرب هار  زا  دیپس ، یسابل  اب  وت  ات  دنا  هریخ  رد  رب  رظتنم ، ینامشچ  هشیمه  .دنکارپ  یم  اوه  رد  ار  خرـس  ياه  لگ  يوب  ناتیاهدنخبل ،
هب هک  تسا  يا  هیده  نیرتابیز  شمارآ ، .افـش  رکذ  تنابل  رب  يروآ و  یم  اود  تناتـسد  رد  هشیمه  .ینک  ناشفراعت  ار  تیاهدنخبل  و 

.یهد یم  نادنمدرد  نارگن  ياه  مشچ 

رب ار  باوخ  .ینک  ناشیاه  مخز  مرهم  ار  تا  ینابرهم  یـشخبب و  مایتلا  ار  تناعون  مه  ياـه  مخز  اـت  يا  هدرک  یکی  ار  تبـش  زور و 
ار نارامیب  هاوخلد  شمارآ  تاملک ، ادابم  ات  ینز  یم  فرح  تیاه  مشچ  اب  هشیمه  .دناوخب  مارآ  تنارامیب  ات  يا  هدرک  مارح  شیوخ 

هدیباوخ ناتـسرامیب  ياه  تخت  رب  هک  ییاه  گنتلد  مشچ  رد  هک  تسا  قوش  زا  یجوم  تیاه  مدـق  يادـص  رد  هشیمه  دـنزب ! مه  هب 
! دوش مارآان  ینک ، یم  ناش  يراتسرپ  هک  ینازیزع  همه  نیا  زا  یکی  ادابم  ات  يرادن  رارق  مارآ و  .دنز  یم  جوم  دنا ،

يوب دـنمهف ؛ یم  ار  وت  يراودـیما  يوب  ناتـسرامیب ، ياهورهار  .دنـسانش  یم  ناراـمیب  هک  تسا  ییادـص  نیرتانـشآ  تیاـپ ، يادـص 
.دنکن شومارف  ار  زاورپ  نامسآ  ات  ینک  یم  مهرم  ار  یمخز  ياه  هدنرپ  مامت  .دنز  یم  جوم  تیاه  مدق  باتش  رد  هک  يراودیما 

مه يوش و  یم  ناشیاه  مخز  مهرم  مه  یـشک و  یم  ار  مدرم  مغ  راب  مه  .مدـمه  مدرم  اب  يوش ، یم  مهرم  اه  مخز  ماـمت  رب  هشیمه 
.ناشرارسا مرحم 
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یم مدق  دیما ، زا  هدنکآ  ییاه  بلق  اب  راظتنا ، يورهار  رد  هک  ینک  یم  رظتنم  ناهارمه  مامت  شکـشیپ  نامأوت و  ار  يداش  یگدنز و 
.دننز

یشاب و داش  هشیمه  تنایاپ ! یب  تامحز  شکشیپ  ناگ ، هتفای  افش  ياهدنخبل  روبـص ! گنـس  یـشابن  هتـسخ  راتـسرپ ! یـشابن  هتـسخ 
! ریذپان یگتسخ 

يدابآدوواد هموصعم  / روبص هتشرف 

.دنریگ یم  ناج  اه  هرجنپ  رامیب  ياه  لولس  دبات ، یم  قاتا  رب  هک  تمشچ  باتفآ 

یم شمارآ  هب  حورجم ، بلق  همه  نیا  یصاع  نابرض  هک  تسا  وت  نابرهم  ياه  سفن  اب  .تسا  تمالس  ینوفمس  تیاه ، ماگ  يادص 
يراتسرپ هب  ار  الب  تشد  هدید  غاد  ناریسا  هک  یگرزب  نز  نامه  هریشع  زا  وت  .تسا  نیمز  ياه  غاب  رورغ  تزبس ، ناتشگنارس  .دسر 

.دشخب یم  یگدنز  ار  دنمدرد  ياه  گریوم  تمالک ، یبآ  نینط  .داتسیا 

، یشابن وت  رگا  دهد ؟ یم  یتشآ  اهدور  ياکنخ  اب  ار  نامراد  بت  ياه  یناشیپ  تسد ، مادک  شزاون  یشابن ، وت  رگا  روبص ! هتشرف  يا 
شیاه هلان  ایرد ، مادک  راپـسهر  هلاچم ، ضغب  همه  نیا  وت  یب  دنک ؟ یم  نشور  ار  ناماه  مخز  نیگمغ  هچوک  رذـگهر ، مادـک  هنارت 

؟ دنک رورم  ار 

.دناوخ یم  سیدقت  هب  ار  اه  نامسآ  تعیسو ، حور 

ره زا  ار  نامـسآ  نامک و  نیگنر  ياهزاوآ  تمـس  یتفا  یم  هار  .يا  هدیـشاپ  تلاسک  ياهربا  رب  هک  تسا  وت  دـنخبل  همادا  دیـشروخ ،
.ینک یم  یلاخ  ضغب ، هچ 

هناش دنک ! یم  تسار  رمک  تا  هرطاخ  زا  كاخ  هک  يراهب ، ناراب  .تسا  هتسکش  رپ  ناگدنرپ  هنایشآ  تریذپان ، یگتـسخ  ياه  هناش 
.يریگتسد تسا و  يرای  تناتسد  نوناق  .یشک  یم  شود  هب  ار  نادنمدرد  ياه  هلانمغ  هوک ، هناش  هب 

.تسا نشور  ترادیب  هشیمه  نامشچ  غورف  زا  نارامیب  بارطضارپ  رات  ياه  بش 

یم فالغ  یکیرات ، هچ  ره  ریشمش  تلباقم ، رد  هک  يا  هراتس  نآ  وت  .دبلط  یم  ار  وت  غیرد  یب  تمه  تخس ، ياه  هیناث  نیا  زا  روبع 
.دوش
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.دیآ یم  رد  وناز  هب  تمرگ  ياه  سفن  زا  ناتسمز  دننز و  یم  هکس  تا  یمان  مان  هب  اه  هنیآ 

.یهد یم  نایاپ  باتفآ  نشور  ریدقت  اب  رامیب ، ياهربا  تنطلس  هب  يوش و  یم  زاغآ  یسر ، یم  هار  زا 

یجنپ هجیدخ  / هتشرف

ياـه هناورپ  هشیمه ، لـثم  مقاـتا و  رد  لـباقم  زا  درذـگ  یم  تروضح  میـسن  مناـمگ  هب  .وت  يانـشآ  يوب  دـیآ ؛ یم  وت  يوـب  هراـبود 
.نم زا  یسرپ  لاوحا  يارب  يا  هدرک  رومأم  ار  تهاگن  سپاولد 

.ار تیاشامت  دنوش  یم  قاتشم  میاه  مشچ  مونش ، یم  ار  تا  یتشهب  هحیار  هکراب  ره 

منیب یم  ار  يا  هتـشرف  نم  الاح  .دراد  هناش  رب  لاب  ود  هک  يا  هتـشرف  منیبب ؛ کیدزن  زا  ار  يا  هتـشرف  متـشاد  تسود  هشیمه  یناد ! یم 
يراج شیاه  مشچ  رد  یقیمع  یگتسخ  هتـسب و  شقن  شبل  هشوگ  نیریـش ، يدنخبل  هشیمهو  هدیـشوپ  دیپس  تسد  کی  یـسابل  هک 

.تسا

ناراـمیب بقارم  هشیمه  هک  وت  تغیرد ؛ یب  یناـبرهم  زاون و  حور  ياـه  مسبت  زور  تسوـت ؛ زور  زورما ، هک  ار  وـت  میوـگ ! یم  ار  وـت 
زا يور  یم  .درد  یلاها  ییاهنت  جنر و  يایند  هب  یشک  یم  كرس  نیچرواپ  نیچرواپ  راو ، میسن  هک  ینابهاگن  هتشرف  کی  وت  یتسه !

«. دیما  » هحیار زا  ینک  یم  رپ  ار  نارامیب  یگنتلد  ياضف  قاتا و  نآ  هب  قاتا  نیا 

! نارامیب ياه  مشچ  زا  دریگب  ار  باوخ  يدرد ،»  » سوباک ادابم  هک  يراد  یم  هاـگن  نشور  ار  تیاـه  مشچ  سوناـف  اـه  بش  یتح  وت 
، جنر زا  یمـشچ  دنلب و  يا  هلان  يادص  ادابم  ات  نیـشنلد  ییایور  هیبش  يراذـگ ؛ یم  اپ  اه  قاتا  مامت  هب  کبـس و  مرن و  ینز  یم  مدـق 

! دشاب رادیب 

ياه هبارخ  ات  تسا  هدش  هدیشک  تیاه ، مدق  در  هک  وت  ییالبرک ، گرزب  راتسرپ  ياه  ینابرهم  راد  ثاریم  هک  وت  تسوت ؛ زور  زورما 
.ماش

!؟ تسین تا  يروبص  راد  ماو  هقیقد  مادک  تسا !؟ یلاخ  تروضح  زا  خیرات  ياجک 

بنیز سدقم  تحاس  ات  دوش  یم  هدیـشک  نشور  ردـقنیا  تیاپدر  یتقو  تسا ؛ هتـشگرب  یلاخ  تسد  وت  راثیا  نایرج  زا  هظحل  مادـک 
!؟ مالسلااهیلع

يدـیماان ياه  بش  هدـیپس  تنهاریپ ، يدـیپس  هک  يا ، هدرک  نارامیب  یگنتلد  هانپ  ناج  ار  تیاه  هناش  راوهوک  هک  تسوت  زور  زورما 
.تسا نارامیب 
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لگ هدیـشکخ  ياه  گر  هب  ینک  یم  قیرزت  یگدـنز  هرطق  هرطق  وت  زییاپ و  هطاحا  رد  تسا  یلگ  هخاش  کی  راـمیب ، ره  وت  هاـگن  زا 
.هدرمژپ ياه 

*

.نک زاب  دیما  تمس  هب  يا  هچیرد  نارامیب ، يدیماان  یگنتلد و  يارب  ینابرهم ! ياه  هچوک  هشیمه  رباع  يا 

.دوش ناشاه  مخز  مهرم  تا ، هفطاع  قیقر  ياوه  ات 

تـسا تنم  یب  ردقچ  .دـشابن  هراتـس  یب  اید ، نیا  روجنر  یلاها  ياه  بش  ات  شیوخ  رد  دزوس  یم  هتـسهآ  هک  يوش  یم  یعمـش  وت 
تفاطل ریز  تایح  ضبن  .نارامیب  رادـبت  ياه  هظحل  هب  یـشخب  یم  هتـسهآ  ار  تناتـسد  ياـکنخ  هنـشت ! ياـه  ناـج  رب  تتبحم  ناراـب 

! هتشرف دنز ، یم  دنت  هچ  تناتشگنا 

! تسا هدیشخب  وت  نابرهم  بلق  هب  ار  تبحم  قشع و  زا  مهس  نیرتشیب  ادخ  راگنا 

دراد هنال  تیاه  مشچ  جنک  رد  هک  نامأوت  قوش  یگتـسخ و  زا  ار  وت  تدیپس ؛ تسدکی  نهاریپ  زا  هن  مسانـش ؛ یم  ار  وت  هتـشرف ! يا 
.مسانش یم 

.مسانش یم  دزو ، یم  تناتسد  غولب  زا  هک  يراشرس  تفوطع  زا  ار  وت 

.تسین یلاخ  تروضح  میسن  زا  نم ، نهذ  ياهورهار  هاگ  چیه  تسوت و  زور  زورما 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / درد ناهاگماش  نیرفآرهم 

شیاسآ اب  مأوت  تا  یگتـسخ  مهارف و  تشیاسآ  یناد ! یم  شیوخ  جـنر  زا  رترب  ار  نارگید  شیاسآ  هک  ساپـس ؛ ار  تیاـه  يرادـیب 
! يرامیب زا  هتسخ  ياه  هاگن  شخبامرگ  يا  راتسرپ ، يا  داب ،

تهاگن هدنزارب  ندوب و  هتشرف  تمان  هدنزارب  داب ! تا  هدنزارب  تسین ، ناگتـشرف  نیدنرپ  ياه  لاب  هب  تهابـش  یب  هک  تدیفـس  سابل 
! دیما مرگ  مسبت 

اهنت دیآ ، یمرد  زاورپ  هب  گرزب ، کچوک و  ياهایور  رد  یتمالس  هتشرف  دچیپ و  یم  ناتسرامیب  ياضف  رد  توکس  هک  ماگنه  بش 
، دیاپ یم  ار  اه  تخت  يرارکت  ياضف  هک  ییاه  مشچ 
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! یجنر درد و  نابش  هریت  رد  مسبت  نیرفآرهم  هک  تسین  يرارکت  وت  يارب  يا  هظحل  چیه  .تسوت  ياه  مشچ 

ذوفن اهدرد  قمع  ات  تسد ، رد  وزرآ  سوناف  هک  تسا  ینابرهم  راتـسرپ  نامه  دوب  دـهاوخ  هدوب و  تا  هدـنزارب  هشیمه  هک  یمان  اهنت 
.دزاس یم  نشور  اه  لد  رد  ار  دیما  ياه  هلعش  هدرک ،

؛ تسا هدش  نیجع  تمان  اب  يا  هدنخرف  زور  هچ 

صالخا و زا  راشرـس  يزور  هراوهاگرد ؛ ناکدوک  مسبت  نیتسخن  ییابیز  هب  يزور  مالـسلااهیلع ؛ بنیز  ییاروشاع  هوکـش  هب  يزور 
لد رد  ار  دیما  سوناف  هک  ییاه  مسبت  تمارک  دـننک و  یم  شوماخ  اه  لد  رد  ار  درد  نازوس  بت  هک  ییاه  تسد  صالخا  تمارک ؛

.دننک یم  نشور  نادنمدرد 

مان دای و  هب  لیخد  یسک  ره  هک  تسا  نادنمدرد  نیبج  رب  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ییارهز  تیانع  تسد  ییوگ  زورما ، بشما و 
! تسا هتسب  وا  هنابیرغ 

البرک نابیرغ  ماش  نیرفآ  حبـص  شلد ، رامـش  یب  ياه  مخز  زا  غراف  هک  دندنبب  یـسک  دای  منرت  هب  لد  راتـسرپ ، رامیب و  دـیاب  بشما 
؛ دش

.دوب اه  هنایزات  شتآو  مشخ  یمامت  زا  نوزفا  شناهن  ياه  غاد  اه و  هراتس  زا  نوزفا  شلد  ياه  مخز  هک  يراتسرپ 

نامرد اهدرد  یمامت  شمان ، تمظع  زا  هک  تسا  هتخود  ییوناب  مالسلااهیلع  ییارهز  تمارک  هب  لد  هک  يراتـسرپ  دلابن  دوخ  هب  ارچ 
!؟ دشوپ یم  ربص  سابل  اه ، ییابیکشان  مامت  و 

، وزرآ دیما و  ناگتشرف  رب  راتسرپ ، دنمهوکش  زور  مالـسلااهیلع ! بنیز  ای  دز : دایرف  لد  قمع  زا  اه ، هظحل  نیرت  خلت  رد  تسا  یفاک 
! داب كرابم  يرامیب ، خلت  ماش  نانیرفآ  حبص  نابرهم ، ناشوپدیپس 

یهللاءاشام هرینم  / زبس اما  هتسخ ؛

.دناشن یم  ورف  ار  بت  شطع  هک  تسا  یمیسن  ياکنخ  تهاگن ، .تسا  زبس  اما  هتسخ ، تدنخبل 

.تبحم عولط  یبآ  قفا  تیاه  مشچ  تسا و  هنییا  بآ و  لالز  سنج  زا  تمالک 

.دراب یم  ساسحا  قشع و  نامک  نیگنر  هشوخ  هشوخ  تیاه  تسد  زا 

ص:93

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن ياپ  زا  یگتسخ ، دابدنت  موجه  رد  هک  تسا  يورس  يزبس  يراوتسا و  هب  تتماق  تسا و  جنرانراهب  درت  ياه  هفوکـش  زا  رپ  تلد 
.دتفا

.یکاپ سدقم و  يرادن ؛ ینیمز  قلعت  هک  یتیفاع  ههلا  وت  .درد  نیکست  تدوجو ، تسا و  شمارآ  یناوغرا  رغاس  تروضح ،

.دهد یم  تشهب  هحیار  بیس و  يوب  زونه  تناتسد 

.تسا هدش  هصالخ  تدوجو  رد  راثیا  هفوکش  هحیار  ربص و  لگ  رطعو  بنیز  یمیمش 

نیگن رب  یگتـسخ  رابغ  راذگن  نک و  کح  تلد  یقیقع  لزغرب  ار  نآ  سپ  يراد ؛ دای  هب  ار  شنیرفآ  رعـش  نیتسخن  سدـقت  زونه  وت 
! دربب جارات  هب  ار  تا  ییوخ  هتشرف  اه ، یتخس  نمیرها  دنیشنب و  تلد  لالز 

! ینابرهم هتشرف  يا  تیاه ، ینابرهم  مامت  ساپ  هب 

دابم دنمزاین  نابیبط  زان  هب  تنت  »

« دابم دنزگ  هدرزآ  تکزان  دوجو 

يراظن هموصعم  / روبص

! تماقتسا ربص و  تعسو  يا 

ینابرهم رد  ناتمیاتس و  یم  یگرزب  رد 

یم قیرزت  نارامیب  هدیشکخ  ياه  گر  هب  ناتقشع ، یخرس  اب  هارمه  ار  نوخ  خرس  ياه  هرطق  هک  امـش  زا  میوگ ؛ یم  امـش  زا  نخس 
.دیشخب یم  هزات  یتایح  ناش  هدرمژپ  ياه  گر  هب  دینک و 

شمارآ اب  ار  ناشناردام  يرارق  یب  دیـشخب و  یم  مایتلا  ناتایر  یب  مسبت  اب  ار  رامیب  ناکدوک  هنابـش  ياه  هلاـن  هک  میوگ  یم  امـش  زا 
.ناتنورد

.نارامیب تخت  رانک  تسج و  دیاب  راظتنا  ياهاقتا  سپ  رد  ار  امش 

! روبص دیا و  هتسخ  ردقچ 

! دیشابن هتسخ 

! ناتگرزب لد  زا  میوگ و  یم  ناتدنخبل  زا 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ینابرهم هتشرف 

.تسا يراج  یگدنز  گنهآ  برض  تیاه ، تسد  رد  يراد و  شمارآ  ساسحا  دوخ  اب 

.دوش هدیشک  يردام  هرهچ  رب  هشیمه  يارب  بش ، هایس  رداچ  ادابم 

! دنیشنب درد  هب  تیاه ، تسد  روضح  یب  یکدوک ، راد  بت  یناشیپ  ادابم  دیاین ! دنب  يردپ ، راد  شخ  هفرس  ادابم 

يور ار  شمارآ  تیاه ، مدـق  گنهآ  برـض  هک  وت  میا ؛ هتـسب  نیذآ  تمان  رطع  هب  ار  نیمز  تیاـه ، یگتـسخ  ماـمت  رطاـخ  هب  زورما 
.دنک یم  قیرزت  نارامیب  ياه  گر  هب  ار  یگدنز  هب  دیما  دشاپ و  یم  ناگتسخ  ياه  مشچ 

زاب یتمالس  تمس  هب  هک  تسوت  ياه  تسد  اب  اه ، ناتسمز  مکارت  رد  راهب ، غاب  ياه  هچیرد  .دزو  یم  تیاه  تسد  زا  یگدنز  میـسن 
.دوش یم 

.دنراد نامیا  وت  ناتسد  زاجعا  هب  ودننز  یم  هرگ  وت  ياه  مشچ  هب  ار  ناشدیما  نادنمدرد ، هک  تسوتدنخبل  حبص  زا 

* * *

هک دنا  هدش  نیگنـس  ردقنآ  تیاه  مشچ  .دزادـنا  یم  گنچ  تا  هرهچ  رب  یگتـسخ  یتسیا ؛ یم  هنیآ  يور  هبور  هتفرگ ، هتـسخ و  نت 
! یشاب هتشاد  هنیرید  هنیک  باوخ ، اب  اه  لاس  ییوگ 

.دنک یم  رپ  ار  تنت  مامت  دوش و  یم  ریثکت  هنیآ  رد  تیاه  یگتسخ 

ار باوخ  یتـفا ، یم  مدـنچ  قاـتا  راـمیب  ياـه  هلاـن  داـی  هب  ینک ؛ هیدـه  تنامـشچ  هب  ار  یگدوسآ  یباوـخب و  يا  هظحل  یهاوـخ  یم 
.ینز یم  دنخبل  هنیآ  رد  هتفرگ  هرهچ  هب  ینک و  یم  شومارف 

زا يدبـس  اب  يزیخ و  یمرب  دـباین ! دـنک و  بلط  ار  وت  شمارآ  ياه  تسد  یـسک  ادابم  ات  يزیخ  یم  رب  .دوش  یم  ریثکت  تیاهدـنخبل 
! كرابم تزور  ینابرهم ، هتشرف  .يور  یم  نارامیب  غارس  هب  هدنخ ، ياه  لگ 
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« یبارتوبا ربکا  یلعدیس   » هوتسن دازآ  تشذگرد 

يدمحم سابع  !/ جوا يا 

«. تسش نارای  ياج  هب  ناج  زا  دوش  یم  زونه  تسد  هک  میهد  ناشن  ات  نامز  دادن  ناما  »

.يوش یم  رفس  مزاع  هدرکن ، رد  هب  نت  زا  هار  یگتسخ  زونه  يدنب ، یم  ار  تراب  هلوک  هدماین ،

؟ تسا هدمآ  بل  هب  یمدمه  یب  مغ  زا  نامناج  هک  یگنتلد  ياهزور  نیا  رد  تسا  رفس  هماگنه  هچ 

؟ يردارب یب  ياه  لاس  روبص  گنس  يا  باتش ، نیا  اب  اجک 

ار راگزور  يرهم  یب  ياهدرد  دیاش  ات  درک ، یهاوخ  زاوآ  نامیارب  سفق  گنت  ياهزور  رد  ار  تندوب  هدنرپ  زار  هک  میدوب  شوخلد 
! مینک شومارف  وت  هناروابان  ياه  مخز  قمع  رد 

اب رگید  یماب  مادک  .درک  دهاوخ  ناشرت  خلت  تندیدن ، یگنتلد  هک  خـلت  راگزور  هدـماین و  ياهزور  جـنر  اب  يراذـگ ؛ یم  نامیاهنت 
سنج زا  ینامـسآ  دوب ؛ وت  زاورپ  تعـسو  زا  رت  کچوک  نامیاه  لد  نامـسآ  تفر ؟ دهاوخ  باوخ  هب  وت  سنج  زا  يرتوبک  يادـص 

.یتسج یم  رگید 

.دوش رادیب  باوخ  زا  يا  هرجنپ  هکنآ  زا  شیپ  دندمآ ؛ وت  زاورپ  ياشامت  هب  اهربا ،

دهاوخن رطعم  ار  اوه  تیاه  سفن  رطع  دیچیپ و  دهاوخن  اهداب  رد  تیاپ  يادص  رگید  اما  دنز ؛ یم  مدـق  مه  زونه  ار  تیاپدر  كاخ ،
.درک
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.یتشاذگ نامقاتشم  سیخ  ياه  مشچ  رب  مدق  تبرغ ، زا  يراب  هلوک  اب  یگتسخ و  یناهج  اب  هک  ریخ  هب  اهزور  نآ  دای 

! یگنتلد زیربل  ییاهزور  هدروخ و  روشاه  ياه  نامسآ  زا  دوب  رپ  هک  ییاه  هرطاخ  اب  يدمآ 

.يدوب هدش  تدردمه  ناقشاع  روبص  گنس  هک  ییاهزور  جنر  دوب ، هدش  تا  یناشیپ  طوطخ  تبرغ ، جنر 

.دنام یمن  یقاب  وا  زا  يدر  داب ، رد  اهر  يرتسکاخ  زج  دنداد ، یم  هوک  هب  رگا  هک  ییاهدرد  دوب ؛ نارگید  ياهدرد  هنییآ  تا  یناشیپ 
ار تا  يدنلبرس  ياهزور  دنتساوخ  یم  هک  ییاه  مخز  مامت  هنیس  هب  هنیس  يداتسیا  يدز و  هرگ  نارگید  ياهدرد  اب  ار  تتبرغ  وت  اما 

.دنروآ رد  وناز  هب  نزور ، یب  ياه  لولس  رد 

.ینازرلب ار  تسا  يدرمان  هچ  ره  تشپ  ات  يداتسیا  تسروا  زا  رتراوتسا 

يادتقم يا  يرابدرب ، تماقتـسا و  ياهزور  رادرـس  يا  یمخز ، ياهزور  رادـملع  يا  .يدـمآ  راوتـسا  دنلبرـس و  يدـمآ ، هک  يزور 
! نام هرمزور  ياه  هصغ  اب  يدرک  نامیاهر  اهنت  ناهگان ، هچ  زارفارس ! ناگدازآ  ریما  يا  نافوت و  ریسم  رد  هدییور  ياهربونص 

، یشاب هدمآ  هکنآ  زا  شیپ  یتفر ؛

!«. رود هچ  یلو  يدمآ ؛ رید ! هچ  یلو  يدمآ ؛ »

هک يریخأت  همه  نیا  سوسفا  زا  راشرـس  ییاه  هآ  اب  .میـشک  یم  ار  نتفر  راـظتنا  تداعـس ، ياـه  هداـج  ریـسم  رد  هک  تساـهزور  اـم 
سفق .میا  هدرکن  ادیپ  ار  ندش  هدنرپ  تداعس  زونه  اما  تسا ، هدناسر  بل  هب  ار  نامناج 

.ریگنیمز ریگلد و  میتسه و  ینیمز  زونه  ام  یلو  یتفر ؛ يدرک و  دوخ  ریسا  ار  ایند  وت  اما  دنک ؛ یم  نامریسا  دراد  ایند 

! زاورپ زاغآ  يا  زاغآ ، يا  جوا ، يا  دنلب ، تمان  ریخ و  هب  تدای 

ییاضر هدیمح  / اه مخز  يالبال  زا 

نودب ياهراوید  هشوگ  هشوگ  زا  ار  تیادص  اه ، هجنکـش  اه و  مخز  يال  هبال  زا  ار  تیادص  نادنز ، ياه  هلیم  تشپ  زا  ار  تیادـص 
ار تیادص  نامسآ ، هاگنابش  نویش  راشرس  نزح  زا  ار  تیادص  نزور ،
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.مونش یم  اه  لاس  لالز  زا  ار  تیادص  هفرع ، ياعد  ياه  ياهزا  ار  تیادص  ییاهنت ، ناهاگماش  شیاین  هداجس  یگدرتسگ  زا 

.يا هدیشیدنا  زاورپ  هب  .تسا  هتفرگ  ندیبات  وت  رد  قرش ، دیشروخ  .يا  هدوشگ  لاب  مرح ، نارتوبک  اب 

*

.يدیبوک راو  هلولگ  هرجنپ ، نودب  ياهراوید  رب  ار  تیادص 

.داقتعا درد  دوب ؛ هدش  هلاچم  يدرد  تنهاریپ ، رد 

.دز هناوج  دش ، زبس  وترد  يدازآ 

.دوب وت  هدوشگ  شوغآ  نهیم ، يدوشگ ؛ هزات  یقفا  هب  ور  ار  تیاه  مشچ 

*

.يرتسکاخ ياهزور  زا  يا  هتفرگ  لاب 

، شیپ زا  رت  هدیکچ  ار  تیادص  مرح ، نارتوبک  نوچ  هدوشگ  لاب  ار  تیادص  .مونش  یم  مالسلا  هیلع  اضر  مرح  یلاوح  زا  ار  تیادص 
.مونش یم  بوخ  ار  تیادص  خیرات ، ياه  هنوگ  رب 

.دوش یمن  هلاچم  تمان  يا و  هتفر 

.يا هداتسیا  هنارادیپس  يا و  هتفر 

.تسا هتخادناین  وت  ناجرد  گنچ  گرم ،

.تسا يراج  تشیاین  يادص  یتقو  مونش ؛ یم  رکیپ  نودب  یتح  ار  تندوب  يوهایه 
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بالقنا ریبک  ربهر  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  تلحر 

هراشا

هبنشکی

دادرخ 1385  14

لوالا 1427 يدامج   7

june.4.2006

يدمحم سابع  !/ دیواج تدای 

داب اب  يور  یم  هک  نم  لگ  ریخ  هب  رفس  »

دای زا  يور  یمن  اما ، يور  یم  هدید  ز 

نمچ غاب و  مادک  ای  نمد  تشد و  مادک 

»؟ داب دصقم  تساجک  لگ ؟ يا  تدصقم  تساجک 

هشیمه تندیدن ، ترسح  اما  يور  یم  میسن  زارت  مارآ  ریخ ! هب  رفس  نابرهم ، ریخ  هب  رفـس  ناج ، مارآ  ریخ  هب  رفـس  ردپ ، ریخ  هب  رفس 
درک رواب  دوش  یم  هنوگچ  .رت  خلت  اه  هصغ  دش و  دهاوخ  رت  نیگنـس  اوه  وت ، زا  دعب  کش  یب.درک  دـهاوخ  غاد  هرقن  ار  نامیاهزور 

دناوت یم  نامسآ  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  دیشک ؟ یهاوخن  سفن  نآ  رد  وت  هک  دشاب  ییاوه  سفن  مه  دنک  لمحت  كاخ ، هک 
!؟ دنامب هدنز  دنک ، سفنت  ار  وت  ياه  سفن  رطع  هکنیا  نودب 

دعب رگا  تسین  بجعت  ياج  .دش  دهاوخ  نفد  ریوک  ياه  مخز  كرت  رد  رود ، ییاهزور  ات  ناراب ، دننک و  یم  قد  اهربا  امتح  وت  یب 
.درک دهاوخن  زاوآ  كاخ ، نیا  ياجک  چیه  رب  ار  راهب  رگید  تیاه  مدق  یقیسوم  هک  ارچ  دیورن ؛ یهایگ  وت  زا 
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.ار تباتفآ  بورغ  دنک  یم  هیرگ  نوخ  هشیمه ، زا  رت  خرس  بورغ ، ياه  مشچ  دوش و  یم  کشا  سونایقا  سونایقا  نیمز ،

.دنام دهاوخ  تراوگوس  هشیمه  هک  یهایس  نهاریپ  بش ، تسوت و  راوگوس  ناهج ،

زور ره  اه  تخرد  .ام  هنهک  ياه  مخز  لثم  دـننک ؛ یم  زابرـس  هرابود  تا  يرود  غاد  زا  نیمز ، هنهک  ياه  مخز  نیا  اـه ، ناشفـشتآ 
ياهزور مامت  تیادص ، رطع  ندییوب  قشع  هب  میـسن ، .دننک و  یم  رادیب  باوخ  زا  ار  اهداب  تنهاریپ ، يوب  ندینـش  دیما  هب  دوز  حبص 

يا هرذ  دیاش  ات  دنوش  یم  هیرگ  اه  ضغب  دوش و  یم  ضغب  يا ، هصغ  ره  زا  رت  ناهگان  تندیشک  رپ  ربخ.دراذگ  یم  اپ  ریز  ار  هدماین 
.میوش رت  کبس  يردقو  .دوش  لح  ناماه  هناش  ناکت  رد  نامیاه  یگنتلد  زا 

ناشیاه هظفاح  زا  ار  وت  شوخ  مسا  یـشومارف ، باوخ  ادابم  ات  دننک ؛ یم  غیرد  ناشیاه  هیاس  زا  ار  ناشدوخ  اهراوید  یتح  وت  زا  دـعب 
يور وت  ياپدر  مه  زونه  .مینک  یم  سح  شیوخ  ینابرهم  رد  ار  وت  يوب  زونه  اما  يا ، هتسب  رفس  راب  هک  تساهزور  دنچ  ره  دریگب !

دنز یم  دنخبل  ام  هب  نامیاه  هناخ  راوید  هنیـس  رب  تسکع  باق  زونه  يرت و  کیدزن  ام  هب  باتفآ  زا  مه  زونه  .تسادیپ  نامیاهدنخبل 
.دوب دهاوخ  تسام و  نیشیپ  ياهزور  هرطاخ  نیرت  نیریش  تدای  زونه  و 

زونه يرب  یم  لد  هک  تسد  رود  دای  يا  »

« زونه يرس  نابوخ  یمامت  زا  ممشچ  رد 

! دیواج تدای  اه ، مان  نیرت  نادیواج  يا  خیرات و  نادیواج  مان  يا 

يدابآ دوواد  هموصعم  / اهدور روبص  گنس 

«. نمحرلا  » نوزحم يادص  اب  دوش  یم  رادیب  رهش ،

.دننک یم  زاغآ  نتسیرگ  هتسکش ، ولگ  رد  ار  اه  ضغب  هعجاف ، ندینش  زا  توهبم  اه ، نابایخ 

دادرخ ياه  هزاورد  رب  موش ، هدناوخان و  ینامهم  نوچ  ناتسمز ، ییوگ  وت  دنبوک ؛ یم  هنیس  رس و  رب  درـس ، یلد  تسد و  اب  اه  هرجنپ 
هلاچم ار  وا  زا  سپ  ياه  هیناـث  بلق  شغاد ، ینیگنـس  اـهر ، رابکبـس و  نئمطم ،» یبلق  مارآ و  یلد  اـب  « ؛ دور یم  ماـما  تسا ! هدـیبوک 

.درک دهاوخ 

زا یهایـس  ياهریجنز  دمآ و  .دناوخارف  يدازآ  نامـسآ  هب  ار  دـیپس  نارتوبکو  درک  نشور  ار  نمهب  زور  نیمهدزاود  شندـمآ ، ربخ 
ییاهر ياه  تشد  شرادلگ ، نماد  اب  راهب  دمآ و  .تسسگ  مه 
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هدـیرپ و گنر  ناتخرد  .دنـشک  یم  ههیـش  ار  یـسک  یب  ياـه  ناـبایب  ناـشیرپ ، ياـه  بسا  دور ، یم  هک  ـالاح  ...ـالاح  دـناشوپ و  ار 
سفن زا  ار  اه  هوک  ناش ، يراز  دننک و  یم  يزاون  ین  اه  گنس  .دنشیدنا  یم  رود  ياه  یلاس  کشخ  هب  برطضم ،

هیثرم راد ، بت  ینامـشچ  اب  نیمز  زیرکی و  هفقو و  یب  یناراب  دراپـس ؛ یم  ناراب  هب  ار  ام  يربا  ياـه  لد  دور و  یم  وا  .تسا  هتخادـنا 
.دناوخ یم 

وتـسرپ مادـک  اب  ار  تچوک  دـنکن ؟ ریزارـس  مشچ  زا  هبانوخ  هک  مییوگب  ایرد  مادـک  اب  ار  تغاد  مجح  اهدور ! روبـص  گنـس  يا  هآ 
ینابرهم و روآ  ماـیپ  يدوب ، ناـمیاه  لاـس  رورغ  لـیلد  وت  گرزب ! يا  دنیـشنن ؟ يراوگوس  هب  ار  سفقق  ياـنکیرات  هک  مینک  هیوگاو 

.ینشور

، تراوتـسا ياه  هناش  دناوخ و  شـشوج  هب  ار  اه  همـشچ  تهاگن ، تواخـس  .دش  هدـیرد  وت  زبس  ناتـسد  اب  یکیرات  هایـس  ياه  هدرپ 
.درک ریگ  نیمز  ار  تلادع  یب  ياه  ناتسهوک 

.تشارفارب دق  تا  یهلا  ياه  سفن  اب  یگدازآ ، لاهن  دندیشاپ و  هسامح  رذب  نیمزرس ، نیا  كاخ  رب  تنادنزرف 

.میا هدنام  هریخ  تنتفر  ياه  هداج  رب  دولآ ، کشا  ینامشچ  اب  ار  نامندنام  يور ، یم  هک  زورما  یتخومآ و  نامنداتسیا  يدمآ ، وت 

مه هب  هدروخ  هرگ  میربا  همه  انامسآ ! »

»؟ مینک هیرگ  اشگ  هدقع  مادک  ناماد  هب  رس 

نیدلاردب مظاکدمحم  / یبات یب  رانک  ییاج 

.دشک یم  هنابز  دادرخ ، هنیس  رد  یشتآ 

هتسشن تسود  ناتسآ  رب  میا  هدمآ  نایاپ  یب  ياه  نویش  نیمه  اب  .تسا  رابکشا  اهایرف  هاگن  .تسا  هتـسب  ولگ  رب  ار  هار  ضغب ، رکـشل 
تاـیبا اـب  ینیـشنمه  بوخ  ياـهزور  دوـش ؛ یم  يراـج  نهذ  ناـبز  رب  هک  تسا  تارطاـخ  روـط ، نیمه  .یباـت  یب  راـنک  ییاـج  میا ،

دروخ یم  قرو  شناتسد  اب  يزوریپ ، دیپس  تاحفص  هک  ییاهزور  دنتشاد ، بیج  رد  ار  ماما  رطع  هک  يزبس  ياهزور  ایرد ، هنامیمص 
.دیشخرد ام  زا  کی  ره  دلوت  راهب  حبص ، بالقنا  اب  هک  يراگزور  هنییآ ، سدقم  نیمزرس  رد  دنکفا  یم  روش  و 

.تفرگ توق  ام  تونق  تفگ و  ربکا » داهج   » زا دمآ و  وا 
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.دندیشچ ار  يدازآ  معط  دنداتفا و  هار  یگدنز ، نابایخ  رد  ریبکت ، ُرپ  ياه  بل  .دمآرد  اوزنا  ياهوتسپ  زا  نامیا 

.تسا هدنز  ام  رد  شدای  یبآ  ياهرطس  هشیمه 

هارمه یتسار  یتسرد و  زا  ییاه  هولج  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تسا  مسجم  نهیم  يدیـشروخ  يایاضق  هرامه  میوقت ، نامـشچ  شیپ 
.اه يژک  مامت  ییورایور  يارب  دوب  یفاک  هک  تشاد 

.درک ور  هبور  دوخ  رون » هفیحص   » زا ینشور  تقیقح  اب  ار  بشو  دیشاپ  يرادیب »  » رذب موب ، زرم و  ياج  ياج  رد  وا 

.تسا دیشروخ  كانبات  لسن  زارگید  يدیس  اما  وا  ياه  هشیدنا  همادا  تسا ، هتفر  هچرگا  الاح 

.تشه تصش و  دادرخ  خلت  عادو  زا  هدنکآ  بلق  دنمدرد ؛ بلق  اب  ایند  بارس  رد  میا  هدنام  ام  تسا و  هتفر  وا 

هک ییاهزور  دنتـشاگن ، یم  نوخ  ياه  همانقارف  نیمز ، رب  هدـنام  ناما  یب  ياه  جـنر  هک  ییاهزور  تسام ؛ اـب  اـهزور  نآ  غاد  هشیمه 
، لد تشد  رد  کشا ، ياه  هژاو  دوب و  هدرک  نت  هب  گوس  سابل  یلـصم » ، » دوب هدـنام  ياج  رب  نارامج ، رد  يراهب  ياـهربا  زا  يدر 

.دندوب هدز  همیخ 

.دیکچ یم  نطو  هظحل  هظحل  رب  یپایپ ، ياه  نزح  هک  تشذگ  ام  رب  ییاهزور 

! هللا حور  ای  کیلع  مالسلا 

يداب تهزن  / مارآ ییاهر  نآ 

.مسانش یم  منبش  ياپ  يرتم  دنچ  زا  ار  ایرد  ياپ  يادص  نم 

!؟ دشاب هدشن  ربخ  یسک  یشاب و  هتفر  ام  یناراب  ناگدید  یلاوح  زا  وت  دوش  یم  رگم 

ندماین حبص  ات  نتفر  بش  زا 

.مدز هسرپ  ار  بورغ  هب  ور  تولخ  ياه  هچوک  مامت 

.یمیدق ياه  هرطاخ  يوگو  تفگ  زا  زیربل  اوه ، دوب و  ایرد  هب  لیام  یبآ  یبیرغ ، روط  هب  نامسآ ،

! دشاب باتهم  يایور  نادنب  هنییآ  راگنا 

دیاش ای  و 
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! دشاب هدوشگ  ار  هلال  دیب و  غاب  رد  هرابود  یسک 

! هنارت هیرگ و  ياوه  رد  دز  یم  جوم  يرطع  هچ 

هچوک و 

؛ داد یم  ارم  هتفر  ایرد  هب  ناردارب  يوب 

.ناراب زاوآ  هب  هتسب  نیذآ  ياه  هلجه  يوب 

.اج کی  رد  هراتس  همه  نیا  ندش  عمج  تشادن  هقباس 

؛ وگب سپ 

! دنربب مارآ  ییاهر  نآ  بناج  هب  اروت  ات  دندوب  هدمآ  وت  لابقتسا  هب  هنییآ  بآ و  اب 

! هآ

وت نتفر  تقو  هک  الاح 

، تسایرد تفه  باوخ  هب 

! دوش مامت  ماگنهبان  هیرگ  یلاوح  نیمه  رد  هنارت  نیا  راذگب  سپ 

هدازرکاذ نیسحدیس  / میا هدش  میتی  ام 

.دشاب هتفرگ  ار  نامدوجو  مامت  درد ، رگا  تسین  بیجع 

.دشاب هدش  نامیاه  هظحل  دازمه  مغ ، رگا  تسین  بیجع 

 . میا هدش  میتی  ام  رخآ  میمهفن ؛ ار  نامدوخ  لاح  اهزور ، نیا  رگا  تسین  بیجع 

.درک یم  هنال  اه  لد  رد  يا  هراشا  اب  تفگ ، یم  نخس  باتفآ  زا  شهاگن  اب  هک  میا  هداد  تسد  زا  ار  يردپ  ام 

.میدش یم  سیخ  سیخ  شبوطرم  تاملک  شراب  زا  هک  درک  یم  ریسفت  ار  ناراب  يانعم  حیرص  ردق  نآ 

.تسشن یم  لُگ  هب  ناماهولگ  رد  دایرف  ياه  هناوج  مَد ، رد  هک  تفگ  یم  نخس  توکس  بش و  تسکش  زا  اورپ  یب  ردق  نآ 

.دش یم  هدنز  ناملد  رد  ایرد  هرطاخ  شندید ، زا  هک  دوب  هداس  فاص و  ردق  نآ 
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.مرگ ایر و  یب  کشا ، لثم  ذوفن و  یب  دنلب و  هوک ، لثم  راوتسا ؛ يزورهم ، نیع  ردو  دوب  نابرهم  وا 

.شا يوسوم  تسد  رد  دوب  هدش  ییاصع  لکوت ، دوب و  هدرک  ادیپ  قادصم  تعاجش  موهفم  وا  اب 

.مدرم ياه  لد  قمع  رد  درک  یم  ادیپ  ذوفن  هظحل  هظحل  ناراب ؛ ياه  هرطق  لثم  تفگ ؛ یم  نخس  یمارآ  هب 
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يا هزرل  تشادرب و  مدق  درکن ؛ ینیـشن  بقع  تفر و  شیپ  دیـسرتن ؛ تفگ و  .دش  نادیم  دراو  رپ ، یلد  یلاخ و  تسد  اب  هک  دـش  نیا 
.دش زوریپ  درک و  لکوت  داتفاین ؛ شیاه  ماگ  رد 

.میشاب هنوگنیا  شنداد  تسد  زا  يارب  هک  درادن  یبجعت  سپ  میا ؛ هداد  تسد  زا  ار  يردپ  نینچ  ام  الاح  و  ... 

ییاضر هدیمح  «/ تفر ماما  »

! تشگ یم  زاب  هار  همین  زا  دادرخ  شاک  يا 

.گرم زا  رت  هدنشک  بش ، زا  رت  کیرات  تسا ؛ رهز  زا  رت  خلت  قافتا ،

.ار نارامج  فاوط  دنا  هتفرگ  لاب  تاوامس ، هتخیر  ورف  ياه  هشوگ  زا  دنرپ  رازه  .مبوک  یم  رس  رب  ار  مناریو  ياوه 

.دنشوجب راو  هراوف  ات  ما  هدز  هرگ  نامسآ  یناراب  روطس  هب  ار  منامشچ  .مناریو  نورد  زا 

«. تفر ماما  »

! دنبب ار  اه  هرجنپ  مونشب ؛ مهاوخ  یمن  ار  ادص 

.تسا هتفشآرب  ار  نامز  نهذ  هک  مدرگ  یم  یتقیقح  لابند  نت ، رب  ازع  كاچ  كاچ  نهاریپ 

.دروآ یمرد  ياپ  زا  ارم  ربخ ، مواکب ؛ ار  نامسآ  ياه  هنزور  مامت  دیاب 

، رهـش ياه  هناش  رب  .تسا  هداتفا  قافتا  تسین ، يا  هرجنح  تسین ، یناهد  منزب ! دایرف  دـیاب  تسا ؛ هدـیرب  ار  میادـص  ریگولگ ، یـضغب 
هک یتقیقح  دبات ، یم  نشور  رهش ، ناگدید  لباقم  رد  هشیمه  ات  هک  یتقیقح  تسا ؛ كاخ  تماق  زا  رتارف  هک  دنک  یم  روبع  یتقیقح 

.درک لابند  دیاب  ار  شا  هناردپ  هاگن  اه ، ناشکهک  مشچ  رب 

! مرابب تخس  راهب ، يازع  نابیرگ  رد  رس  دیاب  دعلبن ؟ ورف  دوخ  رد  هودنا ، زا  ییایرد  ار  ما  یتسه  مامت  مغ ، نیا  دوجو  اب  هنوگچ 

.تسا هتخیر  ورف  مماک  رد  هعرج  هعرج  ار  زیربل  يدرد  حبص ، نیا  .تسا  هدمآ  هشیمه  زا  رت  خلت  حبص ، نیا 

« تفر ماما  »

! مورب الاب  توکس  نابدرن  زا  دیاب  .دزرل  یم  منت  مامت  دچیپ و  یم  ادص 
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یبات یب  ياه  هداج  یهار  گرزب ، یتبیـصم  شوپ  هایـس  ما و  هتفرگ  میاه  تسد  رد  ار  مرـس  درـس ، -  دبات -  یم  کیرات  دیـشروخ ،
.ما هدش 

« تفر ماما  »

.تسا هثداح  نیشنرتسکاخ  رهش ، .تسا  هدروآرد  وناز  هب  ار  مناکرا  ادص ، ياه  هنایزات  نیرخآ 

هتسیاش تداعس  یلع  / تسا یلاخ  یلدنص 

.تسا هدرک  زاورپ  هشیمه ، ياه  هرجنپ  يوس  نآ  ات  هک  يراهب  دیآ ؛ یم  هدیشک  رپ  راهب  يوب 

.تسا ندش  زاب  نامیشپ  زونه  هرجنپ  نیا  .دهد  یم  ناشن  اه  هناورپ  هب  ار  تا  یلاخ  ياج  تا ، یلدنص  .تسا  یلاخ  تا  یلدنص 

؟ نارامج ریپ  مینک ، تیادیپ  اجک  الاح 

؟ میشاب تیاپزیرگ  رطع  لابند  وک  هب  وک  رارق ، یب  ياهداب  لاب  رب  ردقچ  میشاب ؟ نابایخ  مادک  نادرگرس  رادیب ! هشیمه  حور 

؟ دروایب نامدنخبل  یب  ياه  هرفس  هب  ار  راهب  ات  تساجک  تیاه  تسد  میگنتلد ؛ هآ !

؟ دییاشگب اه  یبآ  تعسو  هب  دیشروخ ، تمس  هب  يا  هنزور  ات  تساجک  تیاه  تسد 

؟ تنیشنلد يادص  مارآ و  يادص  تساجک 

ارف توکس  اه  تعاس  هب  ار  اه  شوگ  هک  یشمارآ  هتسشن ؛ تمالک  رد  هک  یـشمارآ  تساجک  تمالک ؛ مارآ  نحل  زا  میا  هدش  یلاخ 
؟ درب یم  اه  نامسآ  ینامهیم  هب  ار  اه  لد  هک  یشمارآ  دناوخ ؛ یم 

؟ میربب تولخ  ياه  هچوک  هب  دوخ  اب  هنوگچ  ار  ندوب  وت  یب  اجنیا ! زا  هتفر  ماما  .هآ 

رهـش توکـس  رب  وت ، ياه  هناش  زا  رود  هک  میریگب  سنا  یناراب  هب  هنوگچ  میرادن ؟ ار  شتقاط  هک  ار  يراب  میـشکب  شود  هب  هنوگچ 
؟ تساجک كاخ  نیا  نادرم  نئمطم  هاگ  هیکت  تساجک ؟ تیاه  هناش  دراب ؟ یم 

مدق نامیا  راب  هلوک  اب  رهش  ات  دنوش ، اپ  هب  ممـصم ، ياه  نیتوپ  ات  يا  هداتـسیا  زونه  هک  وگب  دنا ؛ هدرک  ادتقا  وت  ياه  هناش  هب  اه  هوک 
.درادرب

تـسد الاح  هک  دیـشک  الاب  اجک  ات  ار  وت  نارامج ، ناشورخ ! ياهدور  ياوشیپ  اه ! همـشچ  يراج  ياوشیپ  لـالز ! ياـه  هنیآ  ياوشیپ 
؟ دسر یمن  وت  هب  نایکاخ  ياه 

ص:105

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نآ  زا  هک  هدـب  نامناشن  ار  يا  هرجنپ  .تسا  هدـنام  اج  تسا ، هبیرغ  زاورپ  اب  هک  یکاخ  رد  ناـمیاهاپ  تسا ، هدـنام  اـج  ناـمیاهاپ 
! دیسر كالفا  هب  دیرب و  كاخ  زا  ناوت  یم  دیرپ ، ناوت 

ار ام  ياه  تسد  ات  يدوب  هدمآ  هک  وت  زا  یتخانـش ، یم  نارامج  ياه  هچوک  یبوخ  هب  ار  نامـسآ  هار  هک  وت  زا  وت ؛ زا  میا  هدنام  رود 
.یهد نامزاورپ  يریگب و 

؟ یکاخ نیمز  ياجک  زا  درذگ ؟ یم  نیمز  ياجک  زا  نامسآ  هار  وگب  نامسآ ! کیدزن  هیاسمه  ...هآ  میا ، هدنام  رود 

یمرخ هفطاع  / قشع کشا و  نایم  رد 

تیاویـش مالک  راس  هیاس  رد  هک  میدوب  یتداعـس  اب  نامدرم  هچ  ام  يدـیبات و  ام  راگزور  هصرعرد  هک  يدوب  خـیرات  هنومن  درم  وت ، و 
! میتسشن یم 

.میدرک یم  هزات  ار  نام  هتسخ  سفن  تکرابم ، ياه  سفن  شخبحور  ياوه  رد 

ار دیفس  هایس و  ياه  خاک  تشپ  شا  يردیح  تموکح  تبیه  .دیسر و  یم  ماشم  هب  شنارامج  یگداس  زا  تشهب  يوب  هک  يدرمریپ 
.دنازرل یم 

ياه هنحـص  ات  دندوب  راظتنا  رد  يربخ  ياه  نتنآ  امت  دندوب و  هدمآ  اه  يرازگربخ  مامت  .دندوب  هدش  عمج  ناهج  ياه  نیبرود  مامت 
.دننک هرباخم  ار  خیرات  عییشت  نیرت  گرزب 

.یتفر ام  نایم  زا  دایرف ، قشع و  کشا و  نایم  رد  يدمآ و  روعش  روش و  نایم  رد 

هدید هچ  تا  ییاروام  هسلخ  رد  دـندمآ و  هنوگچ  اه  هثداح  تشذـگ و  هنوگچ  اه  لاس  وگب  نرق ! هنومن  درمدار  هوتـسن ! درم  گرزب 
؟ يدیشک یم  دادرخ  همین  زا  جرف  راظتنا  نینچنیا  هک  يدوب 

زور نآ  میوقت  اب  همه  تا ، یـشوماخ  ياهتناو  مایق  يادتبا  تشونرـس  هک  دندوب  هدز  هرگ  نانچنآ  وت  ریدـقت  اب  ییوگ  ار  دادرخ  همین 
دایرف و رد  هک  يزار  وت ؛ یناشکهک  ياه  مشچ  دـناد و  یم  ادـخ  طقف  هک  تسا  يزار  دادرخ »  » و وت »  » نایم دوب ! هدـش  بیجع  خرس 

.دندوب هدوشگ  يراگتسر  هبور  هشیمه  هک  ییاه  کلپ  نیچرپ  تشپ  تسوت ، رادانعم  توکس 

.مینک یم  سح  ار  تنابرهم  روضح  مه  زونه  ... 

.دهد یم  هرطاخ  يوب  تدیپس ، یلدنص  مه  زونه 

.تسا راشرس  وت  شورخ  يادص  زا  نارامج  ياه  هچوک  مه  زونه 
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.دشخرد یم  شقن ، رازه  گنر  رازه  ناهج  نیا  رد  زارفرس ، هزاوآدنلب و  وت  مان  هوکشاب  نامنیمزرس ، مان  مه  زونه 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / غاد

.دراذگ یمن  تتحار  دزادنا و  یم  گنچ  تیولگ  رد  ینیگنس  ضغب 

، اه نتـساوخ  مامت  زا  رود  هک  یهاوخ  یم  .یبای  یمن  دوخ  رد  ار  نتفر  هار  يان  .تسـس  تیاهاپ  دوش و  یم  متام  سیخ  تیاـه  هنوگ 
.ینک هیرگ  ياه  ياه  اهراوید و  هنیس  رب  يراذگب  رس 

«. نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک  »

.دزیر یم  تیاه  هناش  رب  ار  شمغ  هفقو  یب  نارابو  تسا  هدش  هتفرگ  ترس  زا  اه  ینابرهم  رتچ  هک  ینک  یم  ساسحا 

نرق گرزب  بالقنا  هک  یسک  تشاد ؛ دوخ  اب  ار  نیریش  ياه  هثداح  بالقنا  شروضح ، هک  ینک  یم  ساسحا  ار  یـسک  یلاخ  ياج 
.دناسر رمث  هب  تسشن و  اهنآ  ياپ  هب  زوسلد ، ینابغاب  نوچ  تشاک و  اه  لد  رد  ار  نآ  ياه  هناوج  داد و  شرورپ  دوخ  شوغآ  رد  ار 

شیپ اه  نافوت  هناش  هب  هناش  ندیشورخ و  هک  یـسک  تسا ، هدرک  زاغآ  رفـس  اه  تسد  يور  رب  لاب ، کبـس  تکاس و  هچ  ار  زورما  و 
ار وا  گرم ، .دـنام  یم  ار  ناراهب  نتفر  شنتفر ، تشاد و  دوخ  اب  ار  ناراـهب  تذـل  هک  یـسک  دوب ، هدـش  هتخیمآ  شنوخ  رد  نتخاـت ،

نینط دـش ، دـهاوخن  شوـمارف  هـک  وا  .تـسا  هدز  سپ  زاـب  نیمزرــس ، کـی  هرهچ  زا  ار  گرم  دوـخ ، وا  هـک  دیــشک  دــهاوخنربرد 
.دش نشور  اهرطخ  اه و  موجه  بش  رد  شمالک ، غارچ  دیچیپ و  رهش  نامسآ  رد  هشیمه  ات  شیاهدایرف 

.تسا قشع  هب  هدنز  وا 

*

نخس یعون  ره  دنیوگ  ندب  زا  ناج  نتفر  رد  »

« دور یم  مناج  هک  مدید  نتشیوخ  مشچ  هب  دوخ  نم 

.دنا شوپدیپس  نآ  شوپ  هایس  اه ، هیناث  مامت 

؛ متام دهد و  یم  مغ  يوب  دادرخ ،

.دیسر رخآ  ياه  هیناث  هب  ات  دنک  ناجار  شدوخ  راب  هدراهچ  هک  يدادرخ 

.دوش یم  يراج  اه  هنیس  رد  یملاع  مغ  دکرت و  یم  اه  ضغب  ناهگان  تسا و  هدنامن  دیشروخ  ياه  گر  رد  یقمر  رگید 
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يریما نیسح  / تسا لیطعت  اوه 

شاک دراب ! یم  نیمز  نامـسآ و  زا  هک  تسا  نارکوش  نیا  .مشک  یمرـس  ار  يرادـیب  سوباک  مرپ و  یم  باوخ  زا  هایـس ، یحبـص  رد 
! مدینش یمن  مدوبن و  شاک  دیرب ! یم  رس  ار  متقاط  گرهاش  دش و  یم  يریشمش  نامز ،

.تیلست مایپ  ات  انا هللا »  » زا مونش ؛ یم  راب  رازه  هیناث  ره  .دور  یم  هژر  مشوگرد  ویدار  يادص 

.تسین باوخ  هک  ممهف  یم  راب  رازه  تسا و  باوخ  دیاش  هک  منک  یم  رکف  راب  رازه  هیناث ، ره 

یلیلد ندوب  وت ، زا  دعب  .تسین  مرس  رد  ندوب  ياوه  الصا  تسین ؛ مرس  رد  ندش  رادیب  ياوه  .مرپ  یم  باوخ  زا  دولآ  مغ  یحبص  رد 
، تسا هداتـسیا  نامیاه  گر  رد  نوخ  وت ، زا  دـعب  .تسا  لـیطعت  اوه  وت ، زا  دـعب  .تسین  نامرـس  رد  رگید  ییاوه  وت ، هار  زج  .درادـن 

.تسا لیطعت  هشیمه  يارب  دپت ، یم  ینیمخ  دای  مان و  یب  هک  ییاه  بلق 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / نارامج توکس 

رید باتفآ  ندید  يارب  هک  ییاه  کشا  ندیتلغورف  ياوجن  هب  اهنت  هتخود و  مشچ  رونزا  یهت  یلدنص  هب  متام ، توکـس  رد  نارامج ،
دیآ یم  نوریب  رت  هتسخ  شا ، هتسخ  هرجنح  زا  هک  يدایرف  دایرف ؛ رد  ناریا »  » توکس و رد  نارامج »  » .تسا هدرپس  شوگ  دنا ، هدرک 

.دنک یم  متام  رد  قرغ  ار  اه  هچوک  مامت  و 

.تسا نامسآ  راد  هنییآ  ارهز ،» تشهب   » ییوگ

مان تمظع  زا  بالقنا  یتسه  هک  دنتـسناد  یم  بوخ  هللا  همحر  ماما  تما  تما و  ماـما  تسا ! هتفهن  اـه  هظحل  نیا  لد  رد  یمرحم  هچ 
ناسنا اه  نویلیم  ماشم  تداهـش ،»  » رطع ات  دـنتخاس  ارهز » تشهب  ، » نینوخ ياه  نت  اب  شنایوگ ، کیبل  هک  ییاروشاع  تسا ؛ اروشاع 

.دناوخب شیوخ  هب  ار 

! ماما

وت دای  اب  نیا  زا  دعب 

نامیاه کشا  قفا  مییام و 

تمرح ییالط  ياه  هتسدلگ  مییام و 

.تسا ناگتشرف  میرکت  لحم  هک 

.وت دای  اب  نیا  زا  دعب 
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تسکش میهاوخ  ار  اه  نارامج  مامت  توکس 

داد میهاوخ  ماو  ناهج  رسارس  هب  ار  هلذلا » انم  تاهیه   » دایرف و 

! شاب هدوسآ 

، يدوشگ یکیرات  رد  هک  یهار 

؛ تسا نیگآرطع  نشور و  نانچمه 

تدای رطع  اب 

مژد داوجدمحا  / ...دیچیپ هک  ربخ 

.درک سح  شیاه  سفن  يادص  زا  دش  یم  ار  یبالقنا  روش  تدالو ، زاغآ  نامه  زا  ندرک  هنادواج  درم  دوب ، هسامح  درم 

نتسشن دناسر ، نایاپ  هک  ار  شتلاسر  .دنامب  هک  دوبن  ینیمز  شلد  .داد  حیجرت  ندنام  هب  ار  چوک  راودیما ، يریمـض  نئمطم و  یلد  اب 
.داد یم  شباذع  ندنام ، دش ؛ تخس  شیارب 

.تشادن لمحت  بات  ار  يرود  رگید 

، شیاـه بل  زا  يراـج  منرت  هدـنکآ ، ار  شدوجو  رادـید ، قوـش  .تسب  تخر  شیاـه  هظحل  زا  رارق  دـناسر ، ناـیاپ  هک  ار  شتلاـسر 
هدـنز ياه  گر  رد  هودـنا  ترارح  رپ  ناـیرج  زا  دوب ؛ نتفر  مسوم  رگید  .تفرگ  دوخ  هب  ار  یلعا  شرع  هب  نتـسویپ  فیطل  گـنهآ 

.دیمهف دش  یم  ار  نیا  نامز ،

نیمز نامز و  تسد  لباقم ، رد  دوب و  شدیدج  هناخ  مه  ندیسر  رامش  هظحل  توکلم ، .دوب  هدنام  نیمز  هب  هریخ  شهاگن ، دیشروخ 
بات تسناوت  یمن  ار  دوخ  هنیرید  هیاسمه  زا  ییادجو  دوب  دنلب  سامتلا  هب 

.بولغم ندنام  ینیمز  دش و  زوریپ  زاورپ ، دش ؛ زوریپ  رادید ، قوش  ماجنارس ، اما  دوب ؛ ناینامسآ  هاگرد  سمتلم  نانک ، يراز  .دروایب 

.دش رشتنم  اضف  رد  کشا  كانمن  يوب  .قارف  رد  دیشوپ  هایس  نیمز ،

.تفگ كرت  ار  اه  لد  هناخ  دنخبل ، دش و  اغوغ  رهش  دیچیپ ، هک  ربخ 

! دوب هدنامن  سفنت  يارب  یلاجم  راگنا  دوب ! هدرم  نیمز ، راگنا 

باتفآ قشم  هّللا ، حور  ترـضح  یناشیپ  زا  شا ، یناشیپ  هک  دش  هدرپس  يدرم  هب  نامزبس  بالقنا  يادرف  دـنوادخ ، فطل  هب  هکنیا  ات 
.تشاد ار  ماما  هاگن  قرب  شنامشچ ، درک و 
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يربهر هب  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترضح  باختنا 

هراشا

هعمج

دادرخ  15

یناثلا عیبر   7

May 5

يدمحم سابع  / باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ 

رون زا  ییاه  هکت  اب  دیـشروخ ، لثم  يدمآ ؛ وت  .يروایب  نوریب  ییاهنت  زا  يریگب و  ار  نامیاه  تسد  هک  يدـمآ  دیـشروخ  زا  رت  هداس 
.دنکن ادلی  ار  نامیاهزور  مامت  دیشروخ ، ندیدن  هصغ  ات  يدمآ 

ياه مخز  يوش  ردپ  ات  يدمآ  .دنا  هدرک  مگ  ار  ناشردپ  هک  یـشاب  نیگهودـنا  ياه  بلق  هودـنا  نایاپ  ات  باتفآ ؛ لیلد  دـمآ  باتفآ 
.ار ام  ییاهنت 

.دوشن مگ  اه  هم  نیرت  ظیلغ  تشپ  رد  ییاهر  دشابن و  يربا  ياهزور  نیشنرتسکاخ  دیما ، قوش و  ات  يدمآ 

.اه میوقت  مامت  رد  درک  هفوکش  راهب  تفرگ ، ندیزو  هک  وت  يوب  .اه  یسپاولد  ریوک  رد  ناراب  زا  رت  ییایور  يدمآ ،

.میریمن یکیرات  رد  نادرگباتفآ ، ياه  لگ  ام  ات  يدـش  دیـشروخ  وت  .میدیـسر  يراودـیما  نیچرپ  یب  ياه  غاب  ياـشامت  هب  وت  اـب  اـم 
يوب اه ، فسوی  نسُح  اهورس و  ات  دندیشک  دق  یبآ  نارفولین 
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ناش هدش  شومارف  ياهدنخبل  اه ، بل  .رعاش  اه  ملق  دندش و  زاوآ  لال ، ياه  هدنرپ  تندـمآ ، اب  .دـندروآ  دای  هب  ار  ابیز  ياه  فسوی 
لابند هب  ار  میقتـسم  طارـص  ات  دندش  رادیب  باوخ  زا  هرابود  نامیاهاپ  .دندرک  ادیپ  ار  رود  ياهایرد  هرابود  اهدور  .دندروآدای  هب  ار 

.دنودب وت 

يوب هرابود  ام ، سیخ  ياه  مشچ  ات  يدمآ  دـنک ، همزمز  ناتخرد  شوگ  رد  ار  تلادـع  شوخ  ياه  هرطاخ  میـسن ، هرابود  ات  يدـمآ 
هرابود وت  اب  .یناکتب  نامیاه  هنییآ  زا  ار  یمیتی  رابغ  ینزب و  گنر  نیریش  ياهدنخبل  اب  ار  ام  ییاهنت  ات  يدمآ ؛ .دننک  سح  ار  باتفآ 

.تفرگ دیشروخ  يوب  نامیاه  هقیقش  دش و  يراج  ام  ياه  گر  رد  یگدنز 

دهاوخ زیربل  رون  زا  هشیمه  ات  وت ، ياپرید  عولط  لالز  رد  دیشروخ ، نیرت  گرزب  هنادواج  عولط  دیما  هب  نامحور  قرـشم  تندمآ ، اب 
! ردپ نابرهم  يا  قشع ، رگنشور  باتفآ  يا  دنلب  ترمع  .دوب 

یجنپ هجیدخ  / روضح توالح 

ریپ نابغاب  .هتخوس  ياه  ناج  يارب  دشاب  یمهرم  ات  دروخ  دنویپ  وت  روضح  ینابرهم  توالح  هب  ماما ، جورع  خـلت  ریگ و  سفن  قیاقد 
تا هناراهب  ياه  تسد  هب  ار  غاب  دیلک  هک  بات  یب  هدیدغاد و  ياه  لگ  يارب  یتسه  وا  يزوسلد  ینابرهم و  همادا  وت  هک  تسناد  یم 

.درپس

دنگوس تا  یگتـسیاش  هب  اه  لگ  سپ ، نآ  زا  درک و  افوکـش  یتشهب  يا  هحیار  هب  ار  غاب  یگدرمژپ  هودـنا  دـیزو و  تروضح  میـسن 
.دناسر دهاوخ  يراگتسر  یتخبشوخ و  لزنم  هب  ار  كاخ  نیا  تشونرس  سپ ، نیا  زا  وت  لالز  هشیدنا  .دندروخ 

.تشاد لمحت  بات  وت  راوهوک  ياه  هناش  طقف  ار  نهیم  ینالوط  ياه  جنر 

.تسا هدنزارب  ار  وت  هوکشب  تماق  رون ، هلفاق  يربهر  تیاده و  يادر 

.دوشن نادرگرس  اه  ههاریب  رد  رون ، هلفاق  ات  دوب  قاتشم  ار  تیاه  مشچ  یسوناف  نانشور  ورارف ، ياه  هداج  تاملظ 

یم شیور  هنارت  وت  زبس  هاگن  قوش  هب  اـه  هناوج  دـنک و  یم  هزاـت  سفن  وت  مـالک  تفرعم  لـالز  همـشچ  یلاوح  رد  غاـب  سپ ، نیا  زا 
.دنیارس
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ندز هناوج  نتفکـش و  زا  نهیم ، كاخ  ات  يدمآ  وت  .ناگناگیب  تراسج  رب  يا  هتـسب  هار  تبالـص و  نیقی و  هاگرذگ  رب  يا  هداتـسیا 
.دنامن میقع 

.راگزور ناتسرپ  بش  هطاحا  رد  یشاب  باتفآ  هلیبق  ضبن  ات 

.میهن یم  رَس  تا  ینامسآ  راتفگ  هب  میراپس و  یم  تیاناوت  ياه  تسد  هب  هناقشاع  ار  غاب  دیلک 

.راومه يراگتسر ، ياه  هداج  تسا و  کیدزن  ییافوکش  ياه  لصف  وت ، فیطل  ياوه  رد  هک  میناد  یم 

! رون راد  هلفاق 

.دنمیلست ار  وت  ریسم  هظحل  هظحل  موب ، زرم و  نیا  تارذ  مامت 

ياه ناج  رـس  رب  هچ  نارامج ، ریپ  ترجه  هودنا  نزح و  شتآ  هک  تسناد  یم  ادخ  دوبن ، تنابرهم  هاگن  شخب  شمارآ  ياکنخ  رگا 
.تسکش یم  ار  نطو  رمک  ربهر ، نادقف  ینیگنس  دروآ و  یم  قاتشم 

.دندید ار  ادخ » حور   » وت نامشچ  هنییآ  رد  اه  مشچ  يدمآ و  وت 

*

! نابرهم نابغاب 

.تسا هدز  هیکت  وت  هشیمه  رادتقا  هب  غاب ،

.میرادن یساره  زییاپ  زا  وت  روضح  اب  نک ؛ نیمزرس  نیا  هیاس  ار  تا  يراهب  روضح  هشیمه ، ات 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ماما هناش  هب  هناش 

اه و نافوت  ربارب  رد  هداتـسیا  دراد ؛ ار  شود  رب  ربت  نامه  تبالـص  دراد و  ار  اه  تسد  نامه  یمرگ  تساه ؛ تسد  ناـمه  اـه  تسد 
.اهزارف اه و  غیتس  نوچ  راوتسا 

.اه هفوکش  اه و  هوکش  دیما  تبحم و  يدبا  غورف  اب  تساه ؛ مشچ  نامه  اه  مشچ 

هتفرگ تسد  هب  ار  مالـسا  بـالقنا و  یتـشک  ناکـس  وا ، نوچ  يرگید  يادـخان  تسا و  هتـشاذگ  اـهایرد  تسد  رد  تسد  ییادـخان 
.تسا

.دریگ یم  رون  دیشروخ  زا  نشور ، درمایلیا  نیا  ناتسد  رد  بالقنا ، سوناف  تساه و  تسد  نامه  اه  تسد 

ص:112

هرامش 85 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 202زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


.دزاون یم  ار  اه  لگ  هدروخ ، ناراب  ياه  كاخ  يوب  دوش و  یم  راشرس  اه  همزمز  اهدور و  زا  اه ، هدنرپ  نیمزرس  هرابود 

ياه هعرج  زا  نانچمه  دـیما ، ياـه  لـگ  تسا و  يراـج  اـه  كرپاـش  روضح  رطع  هتـسیاش ، یباـختنا  نسح  هب  هلیبق ، نیا  یلاوح  رد 
.دوش یم  باریس  باتفآ 

.دوش یم  رتمک  باختنا  کی  ینیریش  اب  جورع ، کی  یخلت 

.دریگ یم  رون  بیغ ، هدرپ  غارچ  زا  هک  ییایرد  هب  مینز  یم  لد  میراپس و  یم  اهداب  هب  ار  نامیاه  یگنتلد 

هب ار  اه  ییاهنت  دریگب و  ناراب  رطع  نامیاه  هناش  ات  میتسیا  یم  بورغ  گنت  ناراب  ریز  میراپس و  یم  اه  میسن  هب  ار  نامیاه  یگتـسخ 
.میوش یم  حبص  شون  هعرج  شیپ  ياهزور  نوچ  میراپس و  یم  بش  تسد 

نیطایش هشقن  ماما ، تسد  رد  تسد  هک  یسک  تسا ؛ هتخادنا  اه  یهایس  هدرپ  رب  گنچ  ماما ، هناش  هب  هناش  هک  یسک  هب  میهد  یم  لد 
اه غیتس  نوچ  هک  یسک  تسا و  هتفرگ  رُگ  شا  هرجنح  رد  توراب ، رتسکاخ و  يوب  اه ، لاس  هک  یـسک  تسا ، هدرک  بآ  رب  شقن  ار 

.دهد یم  ار  هدرک  رفس  ماما  يوب  تسا و  هداتسیا  اهزارف  و 

يریما نیسح  / تیالو ثراو 

! دش ادیپ  وت  تشگنا  هراشا  رد  تسد ، الاب  يدابآ  هار  هک  يا  هراتس ، يا  میوگب  وت  زا  مهاوخ  یم 

ياه هراتس  دور ، یم  رفس  باتفآ  یتقو  .دراپـس  یم  شا  هچغاب  ورـس  نیرتدنلب  هب  ار  شناکدوک  دنک ، یم  رفـس  نیمز  زا  يردپ  یتقو 
.دراپس یم  هام  هب  ار  شکچوک 

.تسا هار  کی  موادت  هصق  تسا ، دحاو  يرون  هصق  تسین ؛ ورس  نابغاب و  هصق  تسین ، دیشروخ  هام و  هصق  ینیمخ ، وت و  هصق  اما 

.درذگ یم  وت  مشچ  تراشب  زا  ینیمخ ، هاگن  هداج 
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! ینیمخ نادنزرف  نابرهم  ردپ  يا  دندرپس ؛ میوقت  لطاب  تاحفص  هب  ار  يردپ  یب  مغ  دندمآ ، رد  وت  مشچ  تیالو  هب  هکنانآ 

! دزرلب يورهار  ياپ  وت ، زا  تعاطا  رد  هک  اشاح  دشاب ! یکش  وت  تیالو  رد  هک  اشاح  نم ! ياقآ 

یم زیهجت  ار  قیاقش  رکـشل  وت ، یهدنامرف  هناوتـشپ  هب  راهب ، دنک و  یم  عولط  وت  نادیواج  هار  وت و  مان  هب  مالـس  اب  حبـص  ره  باتفآ ،
، تمچرپ ندید  خیرات و  نادیهش  ياه  نوخ  ماقتنا  ياوه  تسا  يرمع  هک  دنک ؛

.تسا ناهج  نیفعضتسم  يایور  اهنت  یهد ، شلیوحتمالسلااهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  يدهم  ناتسد  هب  هک  هاگ  نآ 

یمیظعلادبع همطاف  / رهم ناب  هیاس 

دننک باختنا  دـش ، رارق  دوب و  هتفر  اه  هلال  نابرهم  نابغاب  .باهتلا  قیاقد  ياـه  تسد  زا  دیـشون ؛ یم  يرارق  یب  هعرج ، هعرج  نیمز ،
.مدرم يارب  ار  يرگید  نابغاب 

.رهش ياج  ياج  رد  دوب  هدز  رداچ  بارطضا ، .تشذگ  یم  يدنک  هب  قیاقد 

دابآ هرابود  يارب  يدش  هدـیزگرب  وت  هکنیا  ات  ار ؛ دیـشروخ  رگید  عولط  دیـشک  یم  راظتنا  نامـسآ ، دوب و  هداتـسیا  تکرح  زا  نیمز 
.نیمز هتسکش  ياه  لد  ندرک 

.نامسآ مخز  رب  يراذگب  مهرم  هکنآ  يارب 

.یشاب رهش  ياه  یگنتلد  اه و  یگتسخ  نابیاس  يریگب و  نشج  ار  ناریا  هرابود  دلوت  ات 

.وزرآ زا  زیربل  ياهادرف  دیما  یشاب و  درد  زا  هدیمخ  ياه  تماق  هاگ  هیکت  ات 

.ار نامروشک  ياهزور  نیرت  ینازخ  ینک  يراهب  وت  دش  رارق 

.هزات يا  هسامح  زاغآ  يارب  میتفیب  هار  ترس  تشپ  ام  ینزب و  الاب  ار  تتمه  ياه  نیتسآ  وت  دش  رارق 

.ار ناریا  دیماان  ياهریوک  مینک  زبسرس  مه ، رانک  رد  ام  دش  رارق 

.مینک تکرح  ندش  رتدابآ  يزوریپ و  تمس  هب  هناقاتشم  ام  یهدب و  نامرف  وت  دش  رارق 
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.قشع هب  هللا ، همحر  ماما  هب  ناریا ، زبسرس  بالقنا  هب  دندنبیاپ  هک  ینادرم  دناوت  رانک  رد  زونه  و  ... 

.راثیا مدقم  طخ  يوس  هب  دنورب  شیپ  تهاگن ، هراشا  اب  ات  دنا  هدامآ  زونه 

 - . ار خیرات  نادرم  گرزب  نیمزرس  نیا  ار -  ناریا  درک  دنهاوخ  دنلبرس  دابآ و  هشیمه ، يارب  وت ، رانک  رد 

يریما نیسح  / قشع تلود 

، اه بآ  ماما  زا  دـعب  .دـندوب  هدرک  مگ  ار  ناشزامن  هلبق  اهرابیوج ، دـندیواک و  یم  ار  نامـسآ  نادرگرـس ، نادرگباـتفآ ، ياـه  لـگ 
.دوب زاین  یلحاس  ار  اه  لد  یناشیرپ  دیبوک و  یم  هرخص  هب  نیگمهس  یجوم  ار  هلیبق  ساسحا  يایرد 

! رضخ یهرمه  یب  هلحرم  یط  تسا  تخس  هچ  یباین و  يدارم  هک  هظحل  نآ  رب  ياو  تسا ؛ هدنز  زاین  زان و  هب  رشب 

 . ...دوبن هک  دوبن  يربخ  هقافا  زا  دوب و  هدیلام  يرادلد  مهرم  ار  اه  هبرقع  گنل  ياپ  نامز ، دوب و  هدرمژپ  اه  تعاس  تفر ، هک  ماما 

.دراد یمنرب  ماگ  شدارم  یب  هک  تس  يورهر  مه  نامز  رخآ ، تشذگ ، لاس  رازه  هزادنا  هب  زور  نآ  تفر ، هک  ماما 

رد اه  مشچ  رهـش و  ياه  هرجنپ  .يرادـیب  يارب  یباتفآ  راظتنا  میدوب و  ام  .رورـس  یب  يرـس  میدوب و  ام  نادرگرـس ، یلد  میدوب و  اـم 
! راگنا دندوب  هدرم  قرشم 

.یپ هتسجخ  دیاب  يرضخ  ار  قشع  دنامن و  رالاس  هلفاق  یب  يا  هلفاق  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  تنس  اما 

.دندوشگ هدقع  قوش ، ياه  کشا  .دشاب و  نامیامنهار  ات  ام  يارب  دش  يا  هراتس  .ام  يارب  دش  یسوم  نوراه  يدرم ،
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دادرخ نینوخ 15  مایق 

هراشا

هعمج

دادرخ 1385  15

لوالا 1427 يدامج   8

Jun 2006 5

يدمحم سابع  / رپرپ ياه  لگ  دای 

دوجو هیبش  ییاه  لاچ  هایـس  رد  ار  يدازآ  باتفآ  هک  دـیما  نیا  هب  دندیـشک ؛ تراسا  هب  ار  ماما  دوجو  باتفآ  باـتفآ ، عولط  زا  شیپ 
راکنا ار  زور  تسناوت  دهاوخن  يربا  چیه  درک و  دهاوخ  عولط  حبـص  ره  باتفآ ، اما  .دـننک  ینادـنز  هشیمه  يارب  ناشتملظ ، رـسارس 

.دنک

ریپ و نادرم  نانز و  اب  مدقمه  اه ، نابایخ  مامت  .دیسر  رگید  ياهرهش  نارهت و  هب  دش و  عورـش  مق  ياه  نابایخ  زا  ییاهر ، ياهدایرف 
.دنربب ار  اهراصح  سفن  ات  دندیود  یم  ناوج ،

.دندرک یم  دایرف  ادصکی  ار  باتفآ  اه ، نادرگ  باتفآ  .دنیبب  رادراخ  ياه  میس  راصح  رد  ار  باتفآ  دوبن  رضاح  یسک  چیه  رگید 

ییاهزور رادازع  هایـس ، ياه  مچرپ  .دوب  هدرک  رپ  ار  اه  ناـبایخ  ماـمت  مرحم ، يوب  .دـش  نشور  باـتفآ  نامـشچ  دادرخ ، هدزناـپ  زور 
، خیرات دندروخ و  قرو  اه  میوقت  .دندید  یم  کیرات  گنت و  ياه  لولس  رادراخ و  ياه  میس  یمخز  ار  هدازآ  ياه  ناج  هک  دندوب 

ياه هنیس  رب  هک  دندش  یخرس  ياه  لگ  یکی  یکی  اه  هلولگ  .دز  گنر  نوخ ، خرس  تارطق  اب  ار  دادرخ  هدزناپ  ياه  گرب  مامت 
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ایرد دنسرب و  ایرد  هب  دنوش و  دور  ات  دنداتفا  هار  یکی  یکی  نوخ ، ياه  هرطق  .دش  رپ  نوخ  زا  اه  نابایخ  .دنداد  لگ  يدازآ  ناقشاع 
دندش سونایقا  دنتسویپ و  مه  هب  اهایرد  دندش و  ایرد  دندش ، دور  اه  نوخ  .دنز  یم  جوم  شناج  رد  ییاهر  روش  هک  ییایرد  دنوش ؛

، اه نابایخ  دنوش و  زبس  اه  تخرد  هرابود  ات  دننک ، يرایبآ  ار  راهب  بلق  رد  هدز  نازخ  ياه  تخرد  ات  دـنیوشب ، ار  يدـیلپ  هچ  ره  ات 
تیوه اه  همانـسانش  مامت  ات  راهب ، هشیمه  ياه  لگ  هفوکـش  زا  دنوش  رپ  اه  هناخ  دننک و  ادـیپ  ار  ناش  هدـش  شومارف  ياه  همانـسانش 

.دنریگب

يا همانـسانش  نیرت  یعقاو  .دندوب  هدـید  دوخ  هنیـس  رب  لاح  هب  ات  اه  نابایخ  اهراوید و  هک  دـش  یمان  نیرتهب  دولآ ، نوخ  ياه  تسد 
ار باتفآ  خرس ، ياه  لگ  هشیمه ، يارب  ات  دز  هشیر  نوخ  رد  راهب  .دوب  اهراوید  رب  دولآ  نوخ  ياه  تسد  در  دنتخانش ، یم  همه  هک 
زا ار  اه  هرجنپ  هریت ، ياهربا  هک  ییاهزور  داتفا ؛ میهاوخ  رود  ياهزور  دای  هب  یخرـس  لگ  ره  ندید  اب  ام  .دنـشکب  حبـص  ياشامت  هب 
لگ هچنغ  رازه  هدزناپ  دادرخ ، هدزناپ  رد  هک  ینازخ  تشاد ؛ دوخ  اب  ار  نازخ  تیاهن  راهب ، هک  يزور  دـندرک ، یم  رود  اه  غاـب  ماـمت 

! دیواج دادرخ  هدزناپ  رپرپ  ياه  لگ  مامت  دای  .درک  رپرپ  ار  خرس 

يریما نیسح  / دیشروخ نیمزرس 

، نطو و  وید ، یگدنز  يارب  دوب  يا  هناهب  ناسنا ، .تشادن  سفنت  هزاجا  یتخرد  چـیه  درز  ياه  گرب  یتح  دوب و  هدـش  نیگنـس  اوه 
.دوب هتخاس  شناینابرق  يارب  كاحض  هک  موهوم  يا  هناسفا 

یم غیت  مد  زا  ار  اـه  هناـخ  دنتـشاذگ و  یم  اـپریز  ار  اـه  هچوک  دوـخ ، یناـبرق  لاـبند  دادبتـسا ، ناـشود  هب  راـم  دوـب و  نیگنـس  اوـه 
.دندنارذگ

.لطاب قح و  هصق  لگنج ؛ دوب و  وید  هصق 

.دیدنخ یم  قح  ناشوج  نوخ  هب  زونه  لطاب 

.توکس باوخ  رد  نطو  دوب و  ملظ  تلفغ  رد  زونه  لطاب 

.دید ار  وید  هتشغآ  نوخ  هب  ياه  تسد  نابرهم ، باتفآ  .دز  رانک  ار  تلفغ  ياهربا  نابرهم ، باتفآ 

.تسیرگ رهش  ناکدوک  يارب  داد و  رس  ییادن  نابرهم ، باتفآ 

تما يایرد  .دیکچ  باتفآ  هدید  زا  رون  يا  هرطق  .دندوب  یناتسمز  باوخ  رد  دیما ، خرس  نایهام  دوب و  هتشک  نوکـس  ار  تما  يایرد 
.دش رون  راجفنا  دش ؛ راجفنا  جوم  رون ، دندش و  گرزب  اه  جوم  .درک  ینافوت  رون ، جوم  ار 
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*

.دوب هدنامورف  هتخل  هتخل  وید ، هشیش  هب  تما  نوخ  داد و  یم  تلم  تلفغ  يوب  توغاط ، تملظ  دوب ؛ نیگنس  اوه 

.دنکشب ار  ناتسمز  نوناق  هک  داد  ربخ  ار  اهورس  دیمد و  ام  رهش  ياوه  رب  ادخ  حور 

.داد ناماس  ار  نایناریا  حور  دیمد و  نادرگرس  ياه  حور  هلیبق  رب  ادخ  حور 

.دهد ناشن  ار  تیب  لها  قشع  دنلب  الاب  تالف  يدهم ، نارظتنم  هب  ات  دورس  یم  ار  دادرخ 1342  هسامح 15  نامز ، رعاش 

.دیراب ادخ  نیمزرس  رب  ادخ  حور 

اج هنیدم  رد  هک  يا  هناخ  هن  دسر ، یممالـسلا  هیلع  نیـسح  هناخ  هب  تزع ، خیرات  هن ! تلذ  يرآ ! تزع  هک  دروآرب  دایرف  ادـخ  حور 
.دمآ البرک » ضرا  لک   » ات نیسح و  اب  اروشاع  ات  هک  يا  هناخ  هدنام ؛

.داد اروشاع  رارکت  هب  لد  نامز ، درک و  زیخاتسر  مزع  مالسلا ، هیلع  نیسح  تما  .دسر  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  هناخ  هب  تزع ، خیرات 

یهاشنهاش میوقت  رخآ  گرب  مردام ، دش و  يراج  خیرات  لسلست  يالبرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ 

 . ...دش زاغآ  قشع  تفگ و  یلع  ای  يدیهش  .تخادنا  رونت  رد  ار 

یعیدب رسای  / ناشورخ هار  همین 

یلاها کلپ  يور  باوخ ، دوب و  توکس  رد  قرغ  رهش ، دندوب ! هدرک  نوفدم  نیمز  رعق  رد  ار  دیـشروخ  ییوگ  یهابت ؛ دوب و  یهایس 
.دوب باوخ  رد  رهش ، درک ؛ یم  ینیگنس 

بش هایس  مادنا  رب  هزرل  دز و  نیمز  رب  ار  شیاصع  نامز ، ياسوم  .تفرگ  ارف  ار  نیمز  همه  ییانشور ، دیشخرد و  يا  هراتـس  ناهگان ،
.دوبن باوخ  رگید  رهش  داتفا ؛

.تشادرب كرت  وید ، رمع  هشیش  داتفا و  ناشافخ  لد  رد  ساره ،

.دمآ راهب 

رهش هب  هنامز  دیشروخ  تفرگ ؛ هرابود  یناج  رهش ، .دش  راشرس  تقیقح  رطع  زا  نیمز  درک و  رپ  ار  رهـش  ياضف  نیگآرطع ، یمـسین 
شرف هب  نامز ، شرع  زا  ار  ییانـشور  دیرد و  ار  بش  هایـس  لد  دعر ، نوچ  هک  يدایرف  دش ؛ راوآ  بش  رـس  رب  شدایرف  درک و  مالس 

.دناسر ناینیمز 
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دنکـش و مهرد  ار  ناـشرمع  هشیـش  دـنکفا و  یب  نارود  نادـالج  مادـنا  رب  هزرل  شنینط ، هک  يداـیرف  اـب  دوـب ؛ کـیبل  ناـمز  کـنیا ،
.دهد هیده  نیمز  هب  ار  دیشروخ 

تـشم راوتـسا و  یمزع  اب  دنتـسویپ ؛ یم  نامیا  یگتـسبمه و  ناشورخ  مطالترپ و  هناخدور  هب  کیاکی ، هک  دندوب  ییاه  هرطق  مدرم ،
.يدازآ نینط  ناشیادص  دوب و  قشع  زا  راشرس  ناشلد  .دننک  مک  رهش ، رس  زا  ار  یکیرات  نیگنس  هیاس  ات  دنتفر  یم  هدرک  هرگ  ییاه 

***

.دروآرب رس  شیوخ  ياه  يدیلپ  خاک  زا  دادبتسا ، هایس  وید  و  ... 

ار مدرم  ياه  لد  فاـص و  تسدـکی  نامـسآ  هک  دوب  یـشتآ  ياـه  هلولگ  یخرـس ، زا  شنامـشچ  دوب و  هتخورفارب  شا  هیرک  هرهچ 
.تفر یم  هناشن 

.دنکش مهرد  ار  رابکتسا  ناینب  ات  دش  یم  میظع  یلیس  هتفر ، هتفر  تشاد و  نایرج  زونه  مدرم ، ناشورخ  دور 

***

...اما

.دندیشک رهش  رس  رب  یهایس  هدرپ  هرابود  ناشافخ ، .دش  رتدنلب  دنلب و  وید ، هرعن  تفر ؛ یهایس  هب  ور  نامسآ ،

اراخ گنـس  زا  رت  تخـس  ییاه  لد  لباقم ، رد  ربکا ؛ هّللا  هب  هتـسب  نیذآ  ییاه  تشم  دوب و  نیقی  زا  هدـنکآ  ییاه  بلق  مدرم ، حالس 
.نارب ياه  نادند  زیت و  ياه  لاگنچ  دوب و 

.دندیشک یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  خیرات  هنادواج  نانز  نادرم و  نامز ، نامدرمان 

.رگیدکی تسد  رد  هدرشف  اه  تسد  دوب و  هدرک  هرگ  اه  تشم  زونه 

***

اه تشم  زونه  اما  دیسر ؛ یمن  شوگ  هب  نامز ، يوگ  قح  ناغرم  زاوآ  رگید  .دیپت  یمن  نامسآ  لد  رد  رهـش ، دایرف  ضبن  رگید  و  ... 
.هدرشف مه  تسد  رد  اه  تسد  دوب و  هدرک  هرگ 

.دنیشنب راب  هب  رگید ، یلصف  رد  ات  درک  یم  رتزبس  رتزبس و  ار  بالقنا  لاهن  ناقشاع ، نوخ  یخرس 
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تسیز طیحم  یناهج  زور 

یجنپ هجیدخ  / هریت ياهربا 

« .دید دیاب  رگید  روج  تسش ، دیاب  ار  اه  مشچ  »

.تسا شوماخ  تسا  يرید  شیور ، هنارت  .یگدـنز  ياه  هقاس  نت  رب  هدـش  یکچیپ  گرم ، .تسا  هتفرگ  ارف  یتسین  ار  نوماریپ  ناهج 
.تسا نیگنس  نامسآ  ياه  کلپ  ردقچ 

.دینـش اه ، هخاش  هوبنا  زا  درذگ  یم  هک  ار  میـسن  نیچرواپ  نیچرواپ  فیطل و  يادص  ناوت  یمن  رگید  هدز ! لوات  اوه  هرجنح  ردـقچ 
.دیمهف ار  اه  گرب  داب و  یشوگرد  ياه  تبحص  دوش  یمن  رگید 

ياـه هصق  دیـشروخ  لـثم  نم  رهـش  نامـسآ  دیـشروخ  ارچ  هک  مـمهف  یم  ـالاح  .تـسا  هدـش  مـگ  دود  زا  ظـیلغ  یهم  رد  نامـسآ ،
.دنا هدش  اه  نامسآ  لالز  ریگ  هندرگ  يژولونکت ، هریت  ياهربا  یتقو  تسین ؛ ییالط  گرزبردام ،

زا مه  اه  هراتس  یتقو  مرامـشب ؛ هراتـس  اه  بش  منیـشنب و  ماب  تشپ  يور  مناوت  یمن  اه  هصق  نامرهق  لثم  نم  ارچ  هک  ممهف  یم  الاح 
.دریگ یم  ناش  هفرس  نبرک ، برس و  همه  نیا 

*

هنابش سوباک  اه ، یقرب  هرا  اهریت و  تواسق  ياه  تسد  یتقو  دز ، فرح  اه  گرب  هجهل  اب  دش و  هیاسمه  تخرد  اب  دوش  یم  هنوگچ 
!؟ دنتسه لگنج 
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دینش ار  ناگدنرپ  نیشنلد  يادص  تسا !؟ يذغاک  اه  لگ  مامت  هدنیآ  یتقو  دش ؛ تسمرس  اه  لگ  یتشهب  هحیار  زا  دوش  یم  هنوگچ 
شارخ نامسآ  یتقو  دروخ ؛ هطبغ  اه  هوک  تماق  يادنلب  هب  دش  یم  هنوگچ  ...اه !؟ قوب  قوب ، قوب ، دتمم  يادص  هوبنا  تسد  رود  زا 

! دراذگب شیامن  هب  ار  شیاه  ییابیز  ات  میهد  هزاجا  تعیبط  هب  ار  زورما  نیمه  طقف  شاک  دندزد !؟ یم  ار  اشامت  ياه  قفا  اه ،

! دننک هیوگاو  ار  دوخ  زیگنا  لد  هنارت  هک  میهد  تصرف  اهرابیوج  هب  شاک 

نم .تساه  ییابیز  همه  زا  تیامح  زور  زورما ، دـننک ! زاورپ  نامـسآ ، فافـش  یبآ  رد  هغدـغد ، یب  میهد  هزاجا  ناگدـنرپ  هب  شاک 
.منک اشامت  زبس  منک ، یگدنز  زبس  مهاوخ  یم 

.منک تبحص  اه  تخرد  اه و  لگ  هجهل  اب  گرزبردام  ياه  هصق  لثم  منیبب و  کیدزن  زا  ار  تعیبط  مسبت  هوکش  مهاوخ  یم  زورما 

.مربب هانپ  تعیبط  زبس  ناماد  هب  مدنبب و  ار  ندمت  ياه  هرجنپ  مامت  مهاوخ  یم 

.مناشکب لگنج  زبس  ياه  غاب  هچوک  هب  يژولونکت ، غولش  ياه  نابایخ  زا  ار  ما  یگنتلد  مهاوخ  یم 

هدازرکاذ نیسحدیس  !/ مکی تسیب و  نرق  ناسنا  يا 

؟ ینک یگدنز  ایند  نیا  رد  یهاوخ  یمن  رگم 

!؟ ینک یگدنز  داش  یهاوخ  یمن  رگم 

؟ ینتفاین تسد  يوزرآ  کی  لثم  دوشب  تیارب  لگنج ، كانمن  ياوه  مامشتسا  هک  ینک  یم  يراک  ارچ  سپ 

کی لثم  دوشب  تیارب  اه ، هرطق  مطالت  يادـص  رد  ندـش  قرغ  دور و  کی  نایرج  هیـشاح  رد  نتـسشن  هک  ینک  یم  يراک  ارچ  سپ 
؟ ایور

؟ دشاب نکممریغ  تیارب  هشیب ، کی  يادص  یب  تغارف  نتفای  دیاب  ارچ  سپ 

؟ دشاب لاحم  تهاگن  یلاوح  رد  کبک  کی  راس و  کی  ندید  دیاب  ارچ 

؟ دشابن یگدنز  يارب  ییاج  وت  طیحم  هک  ینک  یم  یگدنز  يروط  ارچ 

؟ دوش یم  هچ  یگدنز  زا  کشجنگ  نمچ و  تخرد و  مهس  سپ  یهاوخ ؛ یم  تدوخ  يارب  ار  زیچ  همه  ارچ 

رمک ارچ  سپ  یناخرچب !؟ تیاـه  هیر  رد  ار  اوه  نیمه  یـشونب و  ار  بآ  نیمه  ینک ، یگدـنز  نیمز  نیمه  يور  رب  تسین  رارق  رگم 
؟ تدوخ يدوبان  هب  يا  هتسب 
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! نک محر  تدوخ  هب  ینک ، یمن  محر  تسیز  طیحم  تعیبط و  هب  رگا  ادخ  هب  ار  وت 

! مکی تسیب و  نرق  ناسنا  يا  ماوت  اب 

يریما نیسح  / نیمز هدنیآ 

یشیدنا کین  مان  هب  ار  شدنـس  هک  دوب  تعیبط  ردپ  ثرا  نیمز ، هک  مناد  یم  بوخ  یلو  تسا ؛ نم  مهـس  نیمز  زا  ردقچ  مناد  یمن 
.دنا هتشون  نایمدآ 

یگنتلد و يارب  ینمأـم  شمارآ و  يارب  دـیاب  يا  هناـخ  ار  یمدآ  هک  یناد  یم  بوخ  یلو  تسا ؛ وت  مهـس  نیمز  زا  ردـقچ  یناد  یمن 
.تسام همه  مهس  نیمز  همه  سپ  تکرح ؛ يارب  یهاگ  هیکت 

نامناج ياـه  گر  هب  ار  شمدزاـب  میهدـب و  نآ  هب  هراـبود  یـسفن  میناودـب ! هشیر  كاـخ  رد  میهدـب و  مه  هب  ار  ناـمیاه  تسد  اـیب 
هلزلز هاگحبـص ، دوـشن و  لیـس  ناراـب ، هک  دـشاب  یمکحتـسم  نوتـس  ناـمیاهاپ  دوـش و  يزبـس  تخرد  نامناتـسد  دـیاش  میراـشفب ؛

! دیاین يرگناریو 

دنخبل ات  میهد  هیده  وا  هب  نیمز ، هتسخ  ياه  هنوگ  يور  زا  يا  هلابز  نتـشادرب  اب  ار  تبحم  قشع و  ایب  میهدب ، مه  تسد  هب  تسد  ایب 
هب ار  شبلق  نابرـض  مییادزب و  یگدولآ  زا  ار  شنهذ  دَوَر ، شطع  يامغا  هب  نیمز  هکنآ  زا  شیپ  مینیبب و  ار  اـهرازنمچ  تیاـضر  زبس 

.تسام ناکدوک  هدنیآ  نیمز ، هدنیآ  هک  ارچ  ؛ میهد هیده  نامناکدوک  شوگ 

مادقا ینارماک  دمحم  / تسابیز یگدنز 

.تسا تقلخ  داجیا و  عوبطم  عبط  تعیبط ، .اشامت  ياه  هشیش  تشپ  رد  تساه  هرطق  لد  ندیپت  تسوزرآ ؛ ندیشک  سفن  یگدنز ،

.تسا یناگدنز  لگ  بآ و  تعیبط ،

تعیبط نیا  هک  دـبای  یم  رد  دـبای و  یم  دوجو  ياج  ياج  رد  ار  نتـسیز  يا  هشیر  درگن ، یم  شیوخ  فارطا  طیحم  هب  ناـسنا  یتقو 
.تسا تعیبط  ریگ  ناج  هک  تسا  ناسنا  نیا  تسا و  نانآ  شخب  ناج  هک  تسا 

هتسویپ مه  هب  ياه  هریجنز  یگدنز ، .همـشچ  نتفرگ  رعـش  لثم  اه ، هزبس  یبوک  ياپ  لثم  اه ، كدصاق  صقر  لثم  تسابیز ؛ یگدنز 
.یتسود نیا  راذگ  ناینب  تعیبط ، تسا و  نتشاد  تسود 
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هاوگ دـننکارپ ، یم  تعیبط  فیطل  هرهچ  رب  ار  یتشز  ياه  هلابز  دـننک و  یم  شیوخ  عوبطمان  عبط  هدولآ  ار  تسیز  طـیحم  هک  ناـنآ 
.دنا شیوخ  تلاهج  لیلد  ینماد و  هدولآ 

.تسا راهب  يردام  نیمزرس  تعیبط ،

.تسا ندوبن  ندوب و  یقالت  هطقن  تعیبط ،

.میشاب اشوک  تناما  نیا  ظفح  رد  سپ  ناسنا ؛ تسد  رد  یتناما  تسا و  راگدیرفآ  هدیرفآ  ابیز  تعیبط ،

يوسوم رغصا  یلعدیس  / تسا هتسخ  نیمز 

! مومسم ایرد  هدولآ و  دور  کشخ ، تشد  هتفرگ ، اوه  تسا ؛ هتسخ  نیمز  دنتفگ : همه 

.هنشت لگ  رامیب ، نمچ  تسا ؛ حورجم  تخرد  دنتفگ : همه 

.هار رد  نافوت  هدیکشخ ، همشچ  تسا ؛ فیعض  كاخ ، دنتفگ : همه 

.هنسرگ گنلپ ، بیرغ ، وهآ  تساهنت ؛ هدنرپ  دنتفگ : همه 

.رامیب نیفلد  مومسم ، گنهن  تسا ؛ هنشت  یهام  دنتفگ : همه 

.الاب نآ  زا  هدیراب  رهز  ناراب  یبرس و  اوه  هدولآ ، ربا  تس ؛ يربا  نامسآ  دنتفگ : همه 

.دنتفگ یم  دیاب  ار  هچنآ  دنتفگ : همه 

! دادن دوخ  هب  ندید  تمحز  یهاگن  دندولآ ؛ ار  اهدور  .تساخنرب  ضارتعا  يارب  ییادص  دندناکشخ ؛ ار  اه  لگنج 

.تشگن يا  هدنرپ  لابند  هب  نامسآ  رد  یسک  دنتفر ؛ دندمآ و  نورتس  ياهربا 

سفن دای  هب  هن  داتفا ؛ ناکدوک  ماشم  رکف  هب  یسک  هن  .گنراگنر  ياه  نیـشام  دود  ار  نامـسآ  دیعلب و  هداج  لیر و  ياهدژا  ار  نیمز 
اما .تسا  هار  رد  رطخ  دـنتفگ  همه  .تسا  کـیدزن  رطخ  دـنتفگ  همه  .اـه  ملاـس  يارب  هن  تخوس  یلد  ناراـمیب  يارب  هن  .ناریپ  ياـه 

! دشن رادیب  یسک  نادجو 

! دشن هتفشآ  دود ، همه  نیا  زا  یسک  باوخ 

! وتلاپ اهرومس : تشوگ ! اه ، نزوگ  دندرم ؛ نایهام  دندرمژپ ، اه  تخرد 

هـشیمه يارب  ناردنزام » ربب   » دش و ضرقنم  ناش  لسن  اهولافوب ، .دندش  هدیـشخب  اه  شحو  غاب  هب  اه  لیروگ  اه و  هزوم  هب  اه  گنلپ 
، همه باقع ...، نیهاش و  زاب ، وهیت ، کـبک ، لواـقرق ، یناریا ؛ گـنلپزوی  یناریا ، لاراـم  یناریا ؛ لازغ  .دـش  فذـح  تاـیح  هخرچ  زا 
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.نهذ زا  رود  يا  هرطاخ  دندش ؛ هرطاخ 
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، دود دود ، دـنام ، دـهاوخ  هچنآ  دودز ! دـهاوخ  نامنهذ  زا  اه  هلولگ  مینک ، تلفغ  رگا  مه  ار  هدـنام  یقاب  ياـه  ییاـبیز  زورما ، و  ... 
.دنزوس یم  اه  يزاب  شتآ  سوه  رد  هک  هانگ  یب  ياه  تخرد  دود  هناخراک ، دود  نیشام ، رود  راگیس ، دود  ...دود ؛

؟ تساجک تساجک ؟

هیـشاح نامدرم  کچوک  ياه  همقل  ات  رابکتـسا »  » گرزب ياه  همقل  زا  ار ؟ نیمز  هدنیآ  دسرپب  دوخ  زا  يا  هظحل  هک  رادـیب  ینادـجو 
.دشاب هدش  رید  هرابود  یندید  يارب  دیاش  درپس ؛ رطاخ  هب  تسرد  ار  تعیبط  زا  يریوصت  ره  دیاب  هک  تسادیپ  نیشن ؛

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / زبس ماگ 

؟ تسا هتفرگ  رُگ  ناگدنرپ ، هرجنح  رد  دور  نیمادک  همزمز  مره 

؟ تسا هتسشن  ازع  هب  هتفرگ ، كاخ  درگ و  ياهراس  هخاش  رد  نوزوم ، گنهآ  نیمادک  يراج  قایتشا 

؟ تسا هتسشن  هودنا  هب  ار  رهش  نارباع  نیگنس ، ياوه  ظیلغ و  ياهدود  تشپ  هراتس ، نیمادک  نامشچ  يوسوس 

.دنک یم  هفرس  هتفرگ و  تسب  نب  ياهراوید  رب  ناهد  هک  منز  یم  داد  ار  هدش  هدرپس  یشومارف  هب  تعیبط 

.تسا هدش  اه  یگریت  اهدود و  نیشن  هدرپ  نامسآ ، .تسا  یبرس  نیگنس  ياوه  نابایخ  رد  نابایخ 

گر زا  ار  یگدـنز  حور  هک  دـنام  یم  هدرم  يراهب  هب  رهـش ، تسا و  هدرکن  تسار  تماق  یتخرد  چـیه  رد  یگنیزبس  هب  اه  يوج  رب 
.دنشاب هدرک  یلاخ  شیاه 

هزات ياوه  يوب  مشک ؛ یم  سفن  اهایور  رد  ار  هدروخ  ناراب  ياه  كاخ  يوب  مراذگ و  یم  یگدرسفا  راوید  رب  رس  هک  منم  نیا  و  ... 
.اه ینادعمش  ياه  گربلگ  يور  رب  ناراب ، تشرد  ياه  هناد  صقر  ناتخرد و  دادتما  رد 

.دننک یم  ناج  دیعبت  رد  اه ، یهایس  گنچ  رد  هک  مگنتلد  ار  نامسآ  یبآ  ياه  هچیرد  نم 

.تسین يراج  یتوارط  چیه  شیاه ، هلق  رد  هک  مشک  یم  درد  ار  اه  هوک 

، نابایخ ياـهور  هداـیپ  يور  ندیـشک و  سفن  زبس  ندرک ، مالـس  زبس  زور  تسا ؛ نم  ندـیدنخ  زبس  ندرک و  رکف  زبس  زور  زورما ، و 
.ندز مدق  زبس 
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مق بالط  راتشک  هیضیف و  هسردم  هب  يولهپ  نارودزم  هلمح 

هراشا

هبنشراهچ

دادرخ 1385  17

لوالا 1427 يدامج   10

Jun 2006 7

يدمحم سابع  / اروشاع يوب  البرک ، يوب 

.دندرک یم  هیرگ  رادازع  ياه  مچرپ  .دروخ  یم  هرگ  مهرد  دود ، نوخ و  يوب 

.دننک هتشارفارب  ار  ربمایپ  تلاسر  مچرپ  ات  دندوب  هدمآ  هک  ییاه  تسد  نوخ  زا  دندز ؛ یم  گنر  نوخ  اب  ار  هیضیف  ياهراوید 

.دندرک یم  رپرپ  یکی  یکی  ار  يدمحم  غاب  ياه  لگ 

.هتخوس ياه  همیخ  يوب  اروشاع ، يوب  داد ؛ یم  البرک  يوب  هیضیف ،

ار ناگدنرپ  هک  دش  يزاوآ  نیرتابیز  هیـضیف ، نادیهـش  رخآ  مد  ياهدایرف  .دش  شا  هدیپت  نوخ  رد  نالوسر  رادازع  شوپ ، هایـس  راهب 
.دنتشادن ار  باتفآ  ياشامت  هلصوح  رگید  مه  اه  هرجنپ  یتح  درک ؛ یم  هیرگ  رهش ، مامت  .دیشک  زاورپ  صقر  هب 

یم جوم  دندمآ ، یم  نوریب  هیضیف  زا  هک  يا  هبیرغ  ياه  هرهچ  رد  تنایخ  يوب  .هدیشک  اه  هدرپ  دش و  یم  هتسب  یکی  یکی  اه  هرجنپ 
.یگدرپسرس يوب  سرت ، يوب  دنداد ؛ یم  ترفن  يوب  اه  هلولگ  .دز 
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زور .دـش  شومارف  نامز  .دـندش  فقوتم  اه  تعاس  دـندرک ، توکـس  هعجاف  نیا  رد  تعاس  کی  هن ، هک  هقیقد  کـی  مرح ، نارتوبک 
اه تخرد  .دماین  يا  هرجنپ  چیه  ینامهم  هب  ناراب ، .دنتفرگ  نابز  تنکل  اهدور ، .ادلی  ياه  بش  نیرتدنلب  یهایـس  طسو  دـش  باترپ 

.دندش متخ  نوخ  هب  اهور  هدایپ  .دندز  وناز 

یم هلعـش  شتآ  .درک  رپ  ار  ایند  دـنتخوس ، یم  شتآ  رد  هک  تیناـحور  سدـقم  ياـه  ساـبل  ماـمت  لـثم  مالـسا ،، هتخوس  رگج  يوب 
يادص .دندرک  یم  یعرش  حبذ  ار  نید  دنتشاد  .دنتخوس  یم  یگدرپسرس  تنایخ و  درد  همه  نیا  زا  هک  ییاه  لد  هلعش  لثم  دیشک ؛

ار بورغ  اـت  نداد  همادا  ناوت  رگید  زور ، .درک  یم  دـب  ار  اـهراوید  ماـمت  لاـح  داد ، یم  رامعتـسا  يوـب  هک  يا  هناتـسم  ياـه  هدـنخ 
.توغاط یتشم  نوعرف ، یتشم  دورمن ، یتشم  ناطیش ، یتشم  دندرک ؛ یم  ینابرق  یکی  یکی  ار  اه  لیعامسا  .تشادن 

.دندز رجنخ  تشپ ، زا  هشیمه  لثم  روز ، رز و  ناگدنب  .دز  قرو  نوخ  هب  ار  خیرات  رز ، ياه  هکس  قرب  رگید ، راب  کی 

.روز اب  هن  رز ، اب  هن  .درک  هدولآ  دوش  یمن  هاگ  چیه  ار  قشع  اما  دندز ؛ قشع  هب  دندش و  نوعاط  .دـننک  جـلف  ار  مالـسا  دنتـساوخ  یم 
.دماین ورف  ملیست ، هب  يرس  چیه  اما  دولآ ، نوخ  اهراوید  ینوخ و  اهرپ  نینوخ ، اه  هماج  دندش ، نوخ  اه  لد  هچ  رگا 

.داد یم  ار  بیرغ  ياه  ناتسین  هتخوس  ياه  ین  يوب  اروشاع  يوب  داد ؛ یم  البرک  يوب  هیضیف ،

.درک ناهنپ  هودنا  تشپ  ار  شدوخ  زور ، تسشن و  نوخ  هب  باتفآ ،

.دنک کشا  ار  ناهنپ  ياه  ضغب  ازع ، يوب  ات  درک  هعجاف  شوپ  هایس  ار  مق  مامت  بش ،

.تفرگ دهاوخن  یشومارف  گنر  هاگ  چیه  هک  یمخز  رب  درک  یم  هیرگ  شیوخ  ییاهنت  رد  رهش ،

هداز یقت  هبیط  / ناگدنرپ زاورپ 

.دش هدروآ  الاب  مشخ  اب  هدرک ، هرگ  اه  تشم  .دوب  هدمآرب  دایرف  هب  اه  ناهد  .داتفا  نیمز  هب  اهراتسد  .دیزو  نافوت 

مکحم اهنآ  رد  نامیا  ياه  هشیر  .تشاد  نایرج  مایق ، يارب  ییوگ  ناشیاه  گر  نوخ  .دندوب  هدمآ  گرزب  یحور  نئمطم و  یبلق  اب 
.تخس دندوب  هداتسیا  دوب و 
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کنیا .دـندوب  هتـسویپ  وا  هب  هتـشذگ و  شیوخ  زا  نامیا ؛ زا  هدـنکآ  یبلق  اب  دـندوب  هدـمآ  .دنتـساوخ  یم  جورع  كالفا ، ات  كاخ  زا 
رد نت  نآ  هب  هک  دوبن  يزیچ  توکـس ، .دوب و  توکـس  رد  يدوبان  طوقـس و  هاگترپ  هک  درک ؛ یمن  مارآ  ار  اهنآ  هزراـبم ، زج  يزیچ 

.یبلط تیفاع  یشیدنا و  تحلصم  ياهب  هب  دنهد 

.اه تقیقح  مامت  هب  دنتسویپ  اه و  توغاط  مامت  زا  دنتسسگ 

یگدازآ ياهب  هک  مایق  نوخ و  رابت  زا  ینامدرم  دـبات ، یم  رون  نشور  ياه  هیآ  ناشیاه ، بلق  کت  کت  رد  هک  یفرژ  ياه  سوناـیقا 
.دنتشذگ کیرات  ياه  هزاورد  زا  تداهش و  كانبات  ياه  هچیرد  هبور  دندوشگ  لاب  دندید ، ناشناج  لذب  رد  ار  شیوخ 

تیناقح رد  يا  هرذ  ییاـعدا ، چـیه  یب  یناـشن و  چـیه  یب  دـنتفرگرب و  رـس  زا  راتـسد  .دندیـسر  قح  هب  شیوخ ، هناقـشاع  عامـس  رد 
.دندنام نافوت  هرـصاحم  رد  ثداوح ، زیخ  جوم  لصف  رد  هک  دندوب  نامیا  ياه  هخاش  رب  قشاع  یناگدنرپ  .دندرکن  دیدرت  ناشریـسم 

ار یکیراـت  ناـموب  باوـخ  ناـشراتفگ ، تقیقح  و  درزآ ؟ یم  ار  نـالدروک  مشچ  ناـش  یگدنـشخرد  هک  ینیمز  ناگراتـس  رب  دورد 
.تفشآ

*

.دندروآ دورف  ناکاپ  هناموصعم  تروص  رس و  رب  ار  مشخ  ياه  هنایزات  دندروآ و  موجه  یبلط ، قح  هرکیپ  رب  اهراتفک 

.دروآ یم  درد  هب  ار  اه  بلق  هنامولظم ، ياه  هلان  دندش و  هجض  اهدایرف ،

.دنتفرگ دوخ  هب  نوخ  گنر  هرطق  هرطق  هسردم ، ياهراوید 

ار نامـسآ  نابدرن  .دنـسرب  جوا  هب  ات  دـنداتفا  نیمز  هب  اه  ماب  زا  هیـضیف ، نادرم  .تسکـش  اه  ملق  .دـیزرل  دوخ  هب  هعجاـف  نیا  زا  نیمز 
.دندوب هدرک  ادیپ  بوخ 

.دنتخیوآ ندرگ  هب  ار  لصو  هتشر  دنتفاکش و  ار  اه  هلیپ 

نـشور تاحفـص  نادیهـش  هناملاع  نوخ  زا  تسا  يا  هناخراگن  نونکا  هناملاع و  ياه  هیوگاو  يارب  دوب  ییاج  اه ، هرجح  نیا  ینامز 
.ار ناگدنرپ  زاورپ  هرطاخ  تشاد  دهاوخ  هاگن  هشیمه  ات  خیرات 
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يدیعس هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش

دادرخ 1385  20

لوالا 1427 يدامج   13

Jun 2006 10

يدمحم سابع  / ناحتما زا  دنلبرس 

هک اهزور  هچ  .ام  هرمزور  ياه  یگدـنز  زا  رتشیب  یتح  دراد ؛ ناـیرج  تزبس  داـی  زونه  اـه ! ماـن  اـهدای و  نیرت  هدـنز  يا  وت  رب  دورد 
، دوب مخز  يوب  زا  رپ  هک  یلولس  رد  تیاه  سفن  زا  يدروآ ! یمنرب  مد  يدش و  یم  هجنکش  گنت ، ياه  لولـس  رد  ار  تیاه  یگنتلد 

ینامهم هب  هزات  ياه  مخز  درک ، یم  زاب  ار  زور  هرجنپ  هک  باتفآ  .یلزا  یقشع  يوب  دمآ ؛ یم  نامیا  يوب  دمآ ، یم  يراگتـسر  يوب 
.هجنکـش رـسارس  ییاه  بش  یتفر ؛ یم  مخز  ینامهم  هب  ار  تیاه  بش  .دـنریگب  ار  تا  يزورید  ياه  مخز  ياـج  اـت  دـندمآ  یم  وت 

ره .يورب  دـنوادخ  یناـمهم  هب  هدـناوخان ، ناـمهیم  همه  نیا  اـب  اـت  .يدرک  یم  فرـص  اـه  مخز  یناـبزیم  هب  ار  تزور  بش و  ًالـصا 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بویا  لاح  یسک ، ره  زا  رتشیب  اه ، هظحل  نآ  رد  دیاش  .يدش  یم  رت  مارآ  يدروخ ، یم  هک  یمخز 

ياـهراوید لـثم  دـندیمهف ؛ یمن  ار  قوـش  نیا  تنانمـشد  اـما  .ییاـیب  نوریب  دنلبرـس  مه  یهلا  ناـحتما  نیا  زا  دـیاب  يدـیمهف ! یم  ار 
.درک یهاوخ  شومارف  ار  دیـشروخ  دـنریگب ، وت  زا  ار  زور  رگا  دـندرک  یم  رکف  اه  هدز  بش  .نادـنز  ياهراوید  ماـمت  لـثم  تلولس ،
ياه مدآ  دوش  یمن  هاگ  چیه  هک  دنتـسناد  یمن  اما  دیـسوپ ؛ دـهاوخ  هتـسب ، هشیمه  ياه  هلیم  نیمه  تشپ  رد  تمان  دـندرک  یم  رکف 

نابایخ و هب  نابایخ  هچوک ، هب  هچوک  تمان ، هک  دـیآ  یم  يزور  هک  دنتـسناد  یمن  .درک  كاـپ  خـیرات  نهذ  زا  ار  وت  لـثم  يا  هدازآ 
لمحت هک  ییاـهنآ  همه  مشچ  يروک  هب  درک ، دـهاوخ  رپس  هنیـس  اـهراوید ، هنیـس  رب  تفر و  دـهاوخ  ناـهد  هب  ناـهد  رهـش ، هب  رهش 

.دنتشادن ار  تمان  ندینش 

لاس .دننک  یم  رارکت  بل  ریز  ار  تمان  هک  ینارباع  مامت  ربارب  رد  دننک  یم  رپس  هنیس  هنارورغم  وت ، مان  اب  اه  نابایخ  هک  دنتسناد  یمن 
.تسا هدش  ام  يراگتسر  هار  يامنهار  تمان ، هک  تساه 
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ییادز نابایب  یناهج  زور 

هراشا

هبنش

دادرخ 1385  27

لوالا 1427 يدامج   20

Jun 2006 17

یجنپ هجیدخ  / نابایب ریدقت  رد 

تـساه لاس  هداتـسیا و  ياج  رب  هناروبـص  هک  دراد  ناـیرج  یتوهرب  یگنارک  یب  نیمز ، نهذ  رد  لایـس  هدـش  شومارف  یتارطاـخ  رد 
.دشک یم  راظتنا  ار  ناراب  روضح 

.تسا يراج  كاخ  نهذ  رد  هک  زیگنا  مهو  یتوکس  توکس ؛ یگنشت و  زج  تسین ، يزیچ  هدیتفت  كاخ  نیا  رواب  يوسراچ  رد 

! دبوشآ یمن  ار  شتوکس  نایلاس  مه  بآ  يایور  یتح 

.دشک یم  دایرف  هنابیرغ  ار  شا  یگنهرب  هک  تسا  نابایب  رد  نابایب 

رخآ یکاخ ؛ هکت  يزیرگ ، هار  نتفای  دیما  هب  دـشک ؛ یم  نیمز  رب  ار  شا  هدـیتفت  کشخ و  رکیپ  ناوتان ، زیخ و  هنیـس  هک  تسا  نابایب 
ياپ هباپ  هک  ناباتـش  یمیـسن  روبع  یهاگ ، هاگ  دـیاش  ای  تسا ؛ هدـش  شا  ییاهنت  تولخ و  تبحـص  مه  باتفآ ، ياه  سفن  مره  اهنت 

! درذگ یم  شا  هدیرپ  گنر  هنوگ  زا  يراخ  هتوب 
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هب ار  شا  هدروخ  كرت  ياه  بل  هعرج ، دنچ  یتح  یکدنا  ات  تسا  هدنام  لد  هب  ترـسح  ار  همـشچ  ياکنخ  هک  تساه  لاس  كاخ ،
هک دونـشب  ار  یتخرد  يادـص  دـیاش  هک  دـیما  نیا  هب  توکـس ؛ هب  هدرپس  شوگ  تساه  لاس  كاخ ، .دـنک  نامهیم  بآ  شوخ  معط 

! شدوجو هرذ  هرذ  رد  دناود  یم  هشیر 

.ایفارغج هنهپ  رب  نایرع  نانچ  مه  رود ، ياه  هتشذگ  زا  هدنام  ياج  رب  یکاخ  هکت 

، شزوس ناوختـسا  يامرـس  هک  ییاه  بش  و  دننازوس ؛ یم  دـنزوس و  یم  هک  دـنا  تفر  دـمآرد و  ییاهزور  نابایب ، ریدـقت  ررکت  رد 
هن دوش ، شا  ییاهنت  تولخ و  شخب  شمارآ  شیاه ، ماگ  نینط  هک  يرفاـسم  هن  مولظم ! كاـخ  نیا  هنهرب  هدرگ  رب  تسا  يا  هناـیزات 

، زیخ هنیس  دنز و  یم  هل  هل  ار  شا  یگنت  نانچمه  هک  تسا  نابایب  هشیمه  تشونرس  نیا  دنیشنب ؛ شلد  درد و  هرفس  ياپ  هک  ینیشنمه 
.درب ییاج  هب  هار  دیاش  دور ؛ یم  شیپ  نیمز ، رتسب  رب 

، نَوَگ ياه  هتوب  دوش ، یم  رادیب  باوخ  زا  هک  حبـص  زور  کی  تسا : روج  کی  هشیمه  شیاهایور  دنیب و  یم  باوخ  هشیمه  نابایب ،
رگا تسین ؛ يرود  يوزرآ  .دنشاب  هداد  وب  شوخ  ياه  سای  هب  ای  اهارفا ، دنلب  تماق  هب  ای  مدنگ ، ییالط  ياه  هشوخ  هب  ار  دوخ  ياج 

هب دش  اپب  تکرب  رذب  رایش ، هب  رایـش  كاخ و  رتسب  ياه  هناش  زا  دناکتب  یـشومارف  رابغ  ات  يا  هشیدنا  يوداج  دشاب و  یناتـسد  تمه 
.ار شا  هتخوس  نت  هرذ  هرذ  دنک ؛ نامهیم  يرابیوج  یلالز  هب  شلاسرید و  هدروخ  كرت  ياه  مخز 

.اه لگنج  يزبس  اب  دناشوپب  ار  نابایب  یگنهرب  تشونرس  هک  یناتسد  تساجک 

! دناوخب شیور  هنارت  دناوت  یم  یتقو  روانهپ ، كاخ  نیا  ینایرع  زا  سوسفا  .درگن  یم  ار  دوخ  تسد  رود  تسا و  هداتسیا  نابایب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / توهرب هب  تبحم  يا  هعرج 

! توهرب نیا  تسا  هداتسیا  راوتسا  ردقچ  كاخ و  ترارح  رد  هتسش  نت 

ياوه رد  هک  ییاه  هسام  نش  اب  تسا ؛ هداتـسیا  نانچمه  باتفآ ، یگـشیمه  توالت  زا  هدروخ  كرت  یناـبل  شتآ و  زا  یـشوپ  نت  اـب 
.دنوش یم  مارآ  نابایب  هدیکشخ  يولگ  رد  .دنریگ و  یم  رود  يراج ،

! ینک یم  هیاس  يا  هکت  بآ و  يا  هعرج  يوزرآ  یتسیا و  یم  باتفآ  زوس  نت  تعسو  رد  وت ، و  ... 
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.دیادزب تا  هرهچ  زا  ار  اسرفناج  ترارح  هک  ینک  یم  وزرآ  ار  یتخرد  زبس  ياه  تسد  یتسیا و  یم 

.تساه كاخ  نیرت  مولظم  نابایب ، تسا و  یتسه  تعسو  رب  یلاعت  يراب  تمحر  هدیکچ  كاخ ،

! درک يراج  توهرب  هنشت  ناج  رد  ار  اهایرد  لالز  رایش ، رایش  ات  دیاب  یتمه  تسد  نابایب ، رد  نابایب 

! درک هیده  یگدنز  يا ، هتسخ  نت  هب  دروآ و  نوریب  تمه  نیتسآ  زا  یتسد  ناوت  یم 

.دشاب كاخ  نیرت  هنشت  هچ  رگا  دشاب ، نابایب  دنچ  ره  تسا ؛ كاخ  كاخ ،

.مه ار  اه  هدنرپ  نیشنلد  هنارت  اه و  بآ  لالز  همزمز  هکنانچ  دشک ؛ یم  راظتنا  ار  راهب  عورـش ، ره  .مه  ار  هتوب  دراد ؛ تسود  ار  ورس 
.تمه وج  کی  هزادنا  هب  دراد  يروانهپ  يوزرآ 

.راهب کی  تعسو  هب  دیرفآ  یناتسغاب  ار  يا  هنشت  كاخ  ره  و  ریوک »  » و تول »  » هرذ هرذ  دوش  یم 

.دنروآ یمن  ماود  ار  زوس  نت  غاد  هک  دشاب  یناکشجنگ  راس  هیاس  دنایورب و  هویم  مه  ریوک  هک  درک  يراک  دوش  یم 

رگا درک ؛ ییاریذـپ  نارباع  زا  يرازه  همزمز  یمیـسن و  اب  ات  دـنایور  تخرد  ناـبایب ، تُخل  ياـه  هداـج  رواـجم  تعـسو  رد  دوش  یم 
.دشاب لیا  کی  تعسو  هب  يراهب  هغدغد  ار  نطو  نادرم 

هتشاد ام  ياه  ینابرهم  رد  یکچوک  مهس  دنناوت  یم  مه  هنشت  ياه  كاخ  هک  دیسر  دنلب  رواب  نیا  هب  هک  دوب  بوخ  ردقنآ  ناوت  یم 
.دنشاب
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نارمچ یفطصم  رتکد  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

دادرخ 1385  31

لوالا 1427 يدامج   24

Jun 2006 21

يدمحم سابع  / رفس نیرخآ 

ياه سفن  لثم  ناتـسزوخ ، یمخز  ياهزور  مامت  لثم  ناتـسدرک ، زارفارـس  ياه  هوک  مامت  لثم  دـهد ؛ یم  ار  وت  يوب  هیوالهد  زونه 
.ناتُسب ییاهر  زا  راشرس 

.یتشاد ار  نطو  يدنلبرس  يوزرآ  تمدق ، ره  رد  هک  ار  وت  يزارفارس  دهد  یم  یهاوگ  كاخ ، نیا  مدق  هب  مدق 

.يدرک اهر  شیاهایور  ماـمت  اـب  ار  تسد  زا  رود  بارـس  رـسارس  تشهب  نیا  اـکیرمآ ، یتخورفن و  اـیند  تشهب  هب  ار  دـیواج  تشهب 
لثم ینک ؛ حتف  ار  نامـسآ  ات  يدمآ  .يداهن  نطو  نابرهم  كاخ  رب  مدق  یتفرگ و  نشج  يدازآ  راهب  اب  ار  يرود  لاس  جـنپ  تسیب و 

يدید یم  ار  نشور  ياه  قفا  مامت  .دز  یم  جوم  هسامح  روش و  زا  ییایرد  تیاه  مشچ  رد  .يدرک  حـتف  هک  ینامـسآ  ياه  لد  مامت 
.دندوب هداتسیا  تندیسر  راظتنا  رد  هک 

.دندوب هتسشن  تندمآ  راظتنا  هب  ناریا ، ياهزرم  هک  يدوب  یشرآ 
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اهزرم بجو ، هب  بجو  اهداب  مه  زونه  .دیچیپ  یم  ییاهر  ضحم  يوب  یتشاذگ ، یم  مدق  اج  ره  .يدازآ  رطع  زا  دوب  رپ  تیاه  سفن 
رطع ییاپدر ، دیاش  رورم ؛ ار  نیمز  ناتسد  دننک و  یم  وب  ار  اه  قیاقش  داب ، بآ و  دنور ، یم  الاب  اه  هرخص  زا  اهدور  دنخرچ ، یم  ار 

اما يدز ، یم  مدق  تداهش  يوجو  تسج  رد  ار  اه  كاخ  مامت  دنبایب ! ار  تدوجو  يایرد  زا  هدناماج  یکشا  هرطق  یتح  ای  ییازفناج 
.یتشاذگ اپ  ریز  هک  ییاه  هوک  مامت  لثم  راوتسا ؛ هنادرم و 

: یتشون یم  یتفگ و  یم  رگید  يزاغآ  زا  ندیرپ ، زا  نتفر ، زا  هشیمه 

زور کی  مه  وت  یتشاد  وزرآ 

دیدنخ دش  هام  هک  سک  نآ  لثم 

داتفا اهربا  يور  ترکیپ 

.دیسوب ار  وت  یناشیپ  هام 

ترـس تشپ  بآ  ات  دندش  ناراب  اهربا  اهزاورپ ، مامت  زا  رت  ناهگان  يدش  هدنرپ  دـنزب و  کلپ  دـناوتب  دیـشروخ  هکنآ  زا  شیپ  یتفر ؛
.ار رفس  نیرخآ  نیا  دنزیرب ،

هک دیما  نیا  هب  دنا ؛ هدیاوخ  هک  تساه  لاس  اه  هوک  دنز و  یم  مدق  كاخ  نیا  رب  وت ، مان  نما  هیـشاح  رد  هک  تساهزور  يدـنلبرس ،
.تدننیبب باوخ  رد 

.تسا هدیدن  ار  تدنخبل  مه  باوخ  رد  یتح  هک  تساه  لاس  دنچ  ره  درب ؛ یمن  دای  زا  ار  تتروص  هام  تقو  چیه  دوردنورا ، هنیآ 

يا هدش  رتدیدپان  اوه  زا  وت ، یب  دنک  یم  هیرگ  هنیآ 

يا هدش  رتدیهش  قیاقش  زا  اهرتوبک  زا  رت  ینامسآ 

دوش یم  زاغآ  رتوبک  دوش و  یم  مامت  تنتفر  زور  اب  راهب ، هک  تساه  لاس 

.تسا یگدازآ  يدنلبرس و  ياه  لاس  زاغآ  زور  تنتفر ، زور 

یجنپ هجیدخ  / نامسآ اب  ینیشنمه 

ار قشع  طارـص  هوکـشاب ، هوتـسن و  تدـهاجم ، ینالوط  ياه  هاج  رد  اپ  رمع ، کی  .تسا  روانـش  تروضح  رطع  رد  زونه  هیوالهد ،
.ینز یم  دنویپ  يراگتسر  یگنادواج و  هب  ار  تیاه  یگتسخ  هیوالهد ، هناردام  شوغآ  رد  کنیا  يدومیپ و 

کی هک  اه  هوک  اه و  هرخص  مامت  هرکیپ  رب  دنا  هدرک  کح  ار  وت  مان  .تسا  يراج  اه  هرخـص  نهذ  رد  زونه  تا  هرطاخ  يور و  یم 
.دندوب هدز  هیکت  تا  يراوتسا  هب  رمع 
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.برغ ات  بونج  زا  منیب ؛ یم  ار  وت  ياه  مدق  همادا  منک ، یم  هاگن  هک  اجک  ره  هب 
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؟ دهد یم  ار  تیاه  مدق  شوخ  يوب  كاخ ، هشوگره  هک  تسج  دیاب  اجک  ار  وت  .يا  هداتسیا  تداشر  ياه  هلق  زارف  رب  راو ، باقع 

یب وت ، .ینز  یم  مدـق  تبالـص  اب  اه ، ههبج  هظفاـح  رد  زونه  ناریا ؛ گـنج  ياـه  ههبج  اـت  هّللا » مار   » و توریب »  » ياـه تدـهاجم  زا 
.قشع تسد  هب  يدوب  هدرپس  ار  تریدقت  تدهاجم و  دربن و  ياه  ههبج  ات  يدوب  هدناشک  ار  تا  یگتفیش  تیاکح  ار ، تا  يرارق 

.یگدازآ ناریگ  هندرگ  مامت  رب  ددنب  یم  هار  تمان  رادتقا  تمظع و 

.دنیشنب رارکت  هب  لسن  هب  لسن  ار  تا  هسامح  ات  نیمزرس ، نیا  یناتساب  نهذ  رد  يوش  يا  هروطسا  ات  يدمآ 

.ماگنهابش دندرپسب  لد  تا  هناقشاع  ياوجن  هب  اه  هراتس  ات  يدمآ 

.دشابن یلاخ  يدرمدازآ  هسامح  هدیصق  زا  نطو  ات  يدمآ 

.دوب وت  روضح  هصرع  اج  همه  تداهش ، ات  تداشر  زا  لکوت ، ات  شناد  زا  بارحم ، ات  داهج  زا 

هرطاخ ات  مراد  نیقی  نم  .یتشاذگ  نامسآ  ياه  مشچ  رب  مدق  يدرواین و  بات  ار  نایکاخ  اب  ینیـشن  مه  نتـسیز و  ماجنارـس ، وت  و  ... 
.يدعت تراسج  ار  یمدق  چیه  تسین و  نتسیرگن  تئرج  ار  یمشچ  چیه  تسا ، يراج  نطو  بونج  برغ و  ناهذا  رد  وت 

نایمیکح تاداسلازانهم  / قشع رطاخ  هب 

.تداهش نیرید  راظتنا  دوب ؛ راظتنا  رسارس  شیارب  یگدنز  هک  يدرم  يارب  تسا ، ندوب  هناقشاع  زاغآ  نتفر ،

.مسر مسا و  ياه  شارخ  نامسآ  زارف  زا  ربا  لثم  تشذگ ؛

.دوب هدیشک  دق  ماقم  تردق و  هچ  ره  هبور  هک  اه  هلق  زارف  زا 

.دوب هتسشن  نیمک  رد  هریت  كاخ  تشپ  هک  اه  جنگ  ماد  زارف  زا 

ار نامـسآ  مشچ  تمارک  دوخ ، ياهزرم  تعـسو  هب  هک  ییاه  هنماد  ندـیراب ؛ يارب  ندـمآ ، دورف  يارب  ار  ییاـه  هنماد  دـیزگرب  و  ... 
.دوب هنشت 

.دیاسب ار  ناگناگیب  همکچ  زا  هدروخ  كرت  نیمز  شیاه ، مدق  يراج  ات  دوشگ  نتشذگ  دوخ  زا  يارب  ار  هار  و  ... 
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.دناروشب شتآ  زواجت  رب  ار  كاخ  توکس  ات 

.دنک رادیب  هنامز  شوماخ  ياه  کلپ  سپ  رد  ار  يا  هسامح  دباتب و  ناریا  تخب  یناشیپ  رب  ات 

یب هک  دوب ، هنارتوبک  ياه  لاب  طوقـس  زا  هن  دـمآ ، دورف  كاخ  هنایماع  لد  رد  زاـب  تشارفارب و  دـق  ملع ، دـنلب  تاـعافترا  اـت  وا  رگا 
.دز یم  لاب  وا  ناج  رد  زاورپ  ینارک 

تمظع هک  دوبن  نیا  زگره  داتفا ، وا  هاگآ  مشچ  زا  هراب  کی  هب  هک  دـمآ  کـچوک  شهاـگن  رد  ردـقنآ  اـیند ، ناـیاپ  یب  بارـس  رگا 
.تفرگ یم  هزادنا  قشع  اب  ار  یگدنز  داعبا  تواخس ، دودح  نیرت  ینایاپ  رد  اریز  دشاب ؛ ناهن  شهاگن  ياه  هیواز  زا  شنیرفآ 

: دورس هنوگنیا  ار  دوخ  نونکم  ياه  هناقشاع  هک  روطنامه 

.ما هتساوخن  يزیچ  قشع  زا  رتالاب  ما و  هدیدن  يزیچ  قشع ، زا  رتابیز  »... 

 . ...دروآ یم  شوج  هب  ارم  بلق  دراد و  یماو  جومت  هب  ارم  حور  هک  تسا  قشع 

.متسرپ یم  ار  ییابیز  منیب و  یم  ابیز  ار  ایند  هک  تسا  قشع  رطاخ  هب 

شمیدقت ار  دوخ  یتسه  تایح و  متسرپ و  یم  ار  وا  منک ، یم  سح  ار  ادخ  هک  تسا  قشع  رطاخ  هب 

(1) «. منک یم 

زا اه » هلال   » هک درک  یم  رواـب  نیمز  هنوگچ  تخادـنا ، یمن  نینط  نیم  نادـیم  اـهزیرکاخ و  تشپ  اـت  نارمچ »  » ياـه ماـگ  جوم  رگا 
؟ دنا هدرک  هبرجت  ار  يرادیب  توارط  قشع ، نخس  يادص 

وتسرپ ریخ  هب  رفس  یتشذگ ، یتشاذگ و  »

وتسرپ ریخ  هب  رفس  یتشهب ، ریسم  رد  وت 

يریوک نارک  نیا  رد  اجنیا ، وت  ياج  دوبن 

« وتسرپ ریخ  هب  رفس  یتشد ، قیال  هک  ورب 

یسوط اروح  / هتخوسلد

(2) !« دراد دوجو  شتآ  زا  رت  نازوسم  یشتآ  ایند  رد  هک  متسناد  یمن  چیه  : » یتفگ یم 

رد دـندوب  هدرک  اوجن  هچ  يدورـس  یم  ار  هشیپ  قشاع  ناتـسدرازه  همغن  یـسک ، یب  توهرب  رد  یتفگ و  یم  تا  هنیـس  شزوس  زا  وت 
؟ يدوب هدش  اه  یندیدان  يادیش  نینچنیا  هک  تلد  هناختولخ 
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، دزوس یم  مسج  دـیآ ، یمرد  شاعترا  هب  ناسنا  دوجو  تارذ  مامت  نآ ، رد  هک  تسا  یـساسحا  تداـبع ، : » یتفگ یم  یتخوس و  یم 
(1) «. دهاوخ یمن  دنیب و  یمن  ادخ  زج  دیآ و  یم  زاورپ  هب  حور  دزیر ، یم  ورف  کشا  دشوج ، یم  بلق 

؛ دوب هتساک  مسج  تراما  زا  شلعل  ره  اب  هک  يدوب  هتشارفا  یتدارا  رصق  کشا ، رهوگ  اب  وت  .یتساوخ  یمن  يدید و  یمن  ادخ  زج  وت 
.دنامن يرثا  وا  زج  تنتشیوخ  زا  هک  ردقنآ 

.دوب هدش  تبحم  رتسکاخ  عمش  رسارس ، ملاع ، رازین  هک  يدرک  یم  تفرعم  دیص  هناقشاع  نانچ  سفنا ، قافآ و  ریسم  رد 

دش شیوخ  راک  مرگرس  ات  هلعش  »

« دش شیوخ  رازم  عمش  يا  ین  ره 

زا يدوب ، هنیرید  قیفر  داهج ، رگنـس  اب  یتشاد و  سنا  حالـس  اـب  .دوب  هتخاـس  وت  زا  يریلد  زراـبم  دربن ، تنوشخ  يدوب و  نادـیم  درم 
.نینوخ ياه  ههبج  ناریا و  ات  نیطسلف  نانبل و 

زا ارم  نانمـشد  ادابم  ات  مشاب  رترب  همه  زا  شناد  ملع و  رظن  زا  دیاب  نم  ادـخ ! يا  : » یتفگ یم  يدوبر و  یم  ناگمه  زا  تقبـس  يوگ 
مه نم  ياپ  كاخ  هک  منک  تباث  دنشورف ، یم  رخف  نارگید  هب  هدرک و  هناهب  ار  ملع  هک  ینالد  گنس  نآ  هب  دیاب  دننز ! هنعط  هار  نیا 

نیمز يور  نیرت  هداـتفا  نیرت و  عضاـخ  دوخ  هاـگ  نآ  مروآردوـناز ؛ هب  ار  ربـکتم  رورغم و  نـالد  هریت  نآ  همه  دـیاب  .دـش  دـنهاوخن 
(2) «. مشاب

يراسکاخ رتسب  نامزمه ، يدیشورخ و  یم  ناور  يدور  دننام  مالسا ! زارفرس  دیشر و  رادرـس  يا  يدوب ، نیرت  هداتفا  نیرت و  عضاخ 
.يدنارتسگ یم  درد  لها  يارب 

همه سیدـنت  قشع ، هژاولگ  تسود ، ترـضح  ناگدادـلد  سوماق  رد  ...هن ! اما  درم ! دـنک ، فیـصوت  هک  ار  يا  هژاو  چـیه  مباـی  یمن 
.تسوت دوجو  عمش  ياه  یلد  هتخوس 

.يداهن ینامسآ  قشع  ياپ  هب  ار  تزیچ  همه  يدوب و  قشاع  درم : تمیوگ ، یم  هملک  کی  رد 

متشاد كاپ  یقشع  .يا  هدوب  دهاش  هشیمه  وت  اج  همه  رد  لاح و  همه  رد  مربب !؟ جنر  دنچ  ات  مزوسب ؟ دیاب  یک  ات  مناد  یمن  ایادخ ! »
(3)« .تخوس مهاوخ  دبا  ات  شتآ  نیا  زا  منک  یم  ساسحا  .مداد  یم  طابترا  وت  سدقم  تاذ  شتسرپ  هب  ار  نآ  و 
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هتسیاش تداعس  یلع  / یگداس مامتاب 

؟ يدوب هدروآ  دوخ  اب  هتشادرب و  هچوک  مادک  زا  ار  تقادص  همه  نیا 

ییاه گر  رد  دوب ؛ هدرک  يراج  وت  ياه  گر  رد  یسک  هچ  ار  تعاجـش  يدوب ؟ هدرب  ثرا  هب  همـشچ  مادک  زا  ار  یگداس  همه  نیا 
رکف اه  نامـسآ  هب  یتسب و  یمن  نیمز  هب  لد  هک  یتفرگاپ  هچیرد  مادـک  زا  دوب ؟ قشاع  دوجو  مامت  هب  دوب ، خرـس  دوجو ، مامت  اب  هک 

؟ يدرک یم 

ناتـسد هب  دوب و  هداتـسیا  اهزیرکاخ  تشپ  هک  ینهیم  تنهیم ؛ هب  قشع  رگدایرف  دوب ؛ قشع  رگدایرف  هک  ییاه  تسد  اـب  يدوب ؛ هدـمآ 
.تشاد نامیا  ناشدهع  هب  دش  یم  درک ، هیکت  ناشتبالصرپ  ياه  هناش  هب  دش  یم  هک  ینادرم  دیشیدنا ؛ یم  وت  نوچ  ینادرم 

.راختفا خیرات  کی  يادنلب  هب  یتماق  اب  يدوب ؛ هداتسیا 

.يروآرد زارتها  هب  اه  هلق  رد  ار  قشع  گنر  هس  نیا  دیاب  هک  يدوب  وت  دوب و  وت  شود  رب  ناریا  هسامح  مچرپ 

.حور ینعی  ناج ، ینعی  نطو  نوخ ؛ ینعی  نطو  وت ، سوماق  رد 

دوب سدقم  كاخ  نیا  ناشنامرآ ، هک  ینادرم  تسوت ؛ نوچ  ینادرم  يروالد  تعاجش و  زا  يا  هزیمآ  نطو ،

«. دابم نم  نت  دشابن  ناریا  وچ  »

.يدوب هدنکآ  تداقتعا  نان و  ياه  هرفس  زا  تا ، هچقاط  زا  تا ، هناخ  ياهراوید  زا  هک  نامیا  یتشپ  هلوک  کی  اب  يدوب ؛ هدمآ 

هاگرد هک  ینامیا  دوب ، تا  ییاهنت  مدـمه  اـه  بش  هک  یناـمیا  درک ، یم  تمارآ  هک  یناـمیا  سب ؛ دوب و  تناـمیا  تا  هیامرـس  ماـمت 
.دوب تیور  شیپ  نشور  هراومه  رون  اه ، یکیرات  هاگرد  اه ، یتخس 

رازه خـیرات  زا  دوب و  تیاه  گر  رد  هک  یتریغ  دـندوب ؛ تتریغ  رگاشامت  هتـسشن و  نوخ ، راکیپ و  ياه  هنحـص  اه ، هوک  اـه ، تشد 
.دوب هدرک  تیاورپ  یب  هنوگ  نیا  هک  یتریغ  يدوب ، هدرب  ثرا  هب  نایناریا  ناریا و  تمظع  راختفا و  هلاس 

.دنروخ یم  دنگوس  تراوتسا  ياه  هناش  هب  اهداب  تتریغ و  مامت  اب  یگداس ، مامت  اب  تتقادص ، مامت  اب  يا ؛ هداتسیا 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نت رب  جّومت  سنج  زا  ینهاریپ 

.تسا هداتفا  هرامش  هب  هام  دادرخ  ناتسد  رد  هک  تسا  راهب  ياه  سفن  نیرخآ 

دوخ حبص  يا  هدنمزر  ره  هک  شمرگ  يادص  اب  تسانشآ و  شیاه  ماگ  در  اب  درگنسوس ، ات  هزیوه  زا  روشک ، برغ  بونج و  قطانم 
.دنک یم  زاغآ  وا  مالس  اب  ار 

يوس نآ  هک  يونش  یم  یهاگ  دناشک و  یم  اهزیرکاخ  تشپ  هب  تسا و  هتفرگ  شود  رب  ار  یحورجم  هتسخ  نت  هک  ینیب  یم  یهاگ 
رد ردقنآ  مه  ار  شزامن  .دنک  یم  میسقت  ار  ینان  هکت  نانیشن ، هغاز  اب  هّللا » مار   » هرفس ياپ  دشک و  یم  سفن  ار  توریب - »  - » اهزرم

سونایقا نافرع و  يایرد  زا  هساک  هساک  زور  ره  هک  وا  یناوخب ؛ یناوت  یم  شیاه  مشچ  رد  ار  یلجت  ياه  هرجنپ  هک  دنکش  یم  دوخ 
.دشک یم  رس  هسامح 

.دنتخانش یم  ار  وا  همه  زا  رتشیب  هیوالهد ،»  » ياه ناتسبیرغ  هتبلا  تشگ و  یم  تسد  هب  تسد  شا  هزاوآ  مان و 

! منیشنب هراظن  هب  قیاقد ، زیرگ  نیرخآ  ات  ار  اهدایرف  تعسو  رگم  منک ؛ یم  توکس 

.دنوش یم  شوماخ  اه  هثداح  يال  هبال  رد  دنراد و  یمرب  نایغط  هب  رس  اهدایرف 

تخاس و یم  رگنـس  نانبل ،»  » هناش هب  هناش  دنار و  یم  نامرف  هّللا » بزح   » هیالط رب  درک و  یم  نت  رب  یکیرچ  سابل  هک  ییاهزور  هچ 
! دروخ یم  مخز 

زا سپ  رهش  نامسآ  راثن  ار  نافرع  نامیا و  دبس  دبـس  درک و  دوخ  زا  دعب  ياه  لاس  میدقت  ار  هسامح  دور  دور  هک  دورـس  دیاب  ار  وا 
.شیوخ

دوب و هوک  .درک  یم  ساسحا  دوخ  ياـه  هناـش  رب  ار  ندـیراب  تلاـسر  دوب و  ناراـب  .دوب  هتخیمآ  شنوخ  رد  جومت  قوش  دوب و  اـیرد 
.داتفین داتسیا و  دیاب  هک  دید  یم  دوخ  رد  ار  نداتسیا  هوتسن  تلاسر 

هدیـشک کـلف  هب  رـس  ياـه  هوک  اـی  هواـپ »  » شوپدیفـس ياـه  هچوـک  اـی  دـشاب و  هیوـالهد  بیرغ  ياـهزیرکاخ  هک  درک  یمن  یقرف 
.درک یم  ادیپ  ار  هنزور  نآ  هک  دیاب  وا  دوب و  زاب  نامسآ  هب  وا ، مان  هب  يا  هنزور  هک  دوب  نیا  مهم  ناتسدرک ؛» »

! درک یم  وجو  تسج  اه  هندرگ  اهزیرکاخ و  نیمه  يال  هبال  رد  ار  شندش  ینامسآ  هک  دیاب 
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نیا جورع  دیشاپ و  یم  نامسآ  قاطراهچ  رب  تفرگ و  یم  تسد  رد  نوخ  ياه  هرطق  دروخ ، یم  شا  هدیپت  نوخ  هب  هرکیپ  رب  هک  داب 
.تفرگ یم  نشج  ار  هوتسن  درمربا 

يریما نیسح  / ...مدید باوخ  بشید 

زا دوب و  هتفرگ  ار  دـیحوت  نامـسیر  ییاهر ، يارب  دز و  یم  اپ  تسد و  یکدوک  یـشاقن  ياه  گـنر  هرـصاحم  رد  يا  هراتـس  بشید 
.تفگ یم  قشع 

ار نامیا  هبلک  غارچ  تشذـگ و  گرکت  هلیبق  کی  نایم  زا  یمخز ، هتـسخ و  زابرـس  دـنچ  اـب  هک  مدـید  ار  یهدـنامرف  باوخ  بشید 
.درک نشور 

.دناوخ یمرب  زا  ار  یسودرف  همانهاش  دوب و  هدش  گنج  ریزو  هک  مدید  ار  يرعاش  باوخ  بشید 

.دنک یم  یشاقن  ییاتسور ، هدز  یلاسکشخ  ياه  نیمز  رب  ار  یکیرچ  تایلمع  هشقن  هک  مدید  ار  یشاقن  بشید 

.دنک یم  سیردت  امسالپ  کیزیف  دراد  فکنیشالک ، هحلسا  اب  هک  مدید  ار  یگرزب  دنمشناد  باوخ  بشید 

.مدید ار  نارمچ  باوخ  بشید ،

هداز یقت  هبیط  / کین تشونرس  ات 

، دـنتفرگ یم  هناهب  تیاه  تسد  هشیمه  زا  رت  گنت  دوب ؛ هدـش  گنت  تیارب  سفق  .یتفرگ  جوا  نامـسآ ، هبور  يدـیچیپ ، شیوخ  رد 
.تساوخ یم  كاخ  زج  يرگید  زادنا  مشچ  تیاه ، مشچ  دنورب ، هار  نیمز  يور  دنتساوخ  یمن  تیاهاپ 

هژاو دیپت و  یم  تبلق  .دوب  هدرک  بات  یب  ار  وت  بیجع  زاورپ ، ياوه  .نتـشیوخ  رد  یتشاد  ییاغوغ  تیارب ! دوب  هدش  گنت  هچ  نیمز 
.دناوخ یم  ار  ادخ  هژاو 

!؟ دروآ ماود  شیوخ  هلیپ  رد  دناوت  یم  یک  هناورپ  یتساوخ ؛ یمن  ار  ترب  رود و  ياه  هلیپ 

ياه تسد  .دـنزیرب  سونایقا  هب  دنتـساوخ  یم  اـهدور  .دـندش  هریخ  دوخ  کـین  تشونرـس  هب  اـه  مشچ  .تسکـش  هیوـالهد  توکس 
ِْهَیلِإ ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  ، » دوب هدنامن  یظفاحادـخ  هب  يزیچ  .دنـشچب  هرذ  هرذ  ار  تداهـش  دهـش  ات  دنتـشادرب  ار  اعد  ياه  هویم  نیچ ، هشوخ 

«. َنوُعِجار
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.ایند یگتسخ  زا  یناکتب  نت  هک  دوب  هدیسر  شتقو 

.يدیسر قشع  يداو  هب  ات  رهش  هب  رهش  يوک و  هب  يوک  يدرک ؛ رفس  جنر ، زا  يراب  هلوک  اب  يدیشک و  تقشم  اه  لاس 

هطرو نامـسآ ، هک  ییاشگن ؛ لاب  هک  يدوب  نآ  زا  رترابکبـس  وت  تشاد و  هناخ  تدوجو  رد  صالخا  .دوب  هتخیمآ  تنوخ  اـب  داـهج ،
.تسوت روضح 

همـشچ هب  يدرپس  لد  ایند ، یتحار  شیاسآ و  رب  یتفرگ  هدرخ  .راید  نیا  ياه  هیوم  مغ  زا  یتشذگ  .يدوب  كاخ  رفاسم  يزور  دنچ 
.یهلا تفرعم  راس 

.ییاسایب میعن ، تنج  رد  ات  َنُوبَّرَقُْملا - » َِکئلوُأ  َنوُِقباّسلا ، َنوُِقباّسلا  « - ؛ هفقو یب  توکلم ، ات  يدیود 

.امرگ هن  تشادزاب و  دربن  زا  ار  وت  امرس  هن  يدرکن ؛ گنرد  داهج ، هشیدنا  رد  يا  هظحل 

.لطاب قح و  ییورایور  هماگنه  رد  يدش  یکلام  .یتفگ  خساپ  شتبرغ  يادن  هب  يدینش و  اه  نامز  سپ  زا  ار  تیالوم  يادص  وت 

.یتسویپ رون  هب  یتخیرگ و  تملظ  زا  يدیشک و  رپ  گنرد ، یب  .یتشذگ  تراسا  ياهزیرکاخ  زا 

يریشمش هللا  حور  / شتآ رد  یگدنز 

گرزب ياهدـناب  نشور و  هشیمه  ياهروتکژورپ  اه و  پمال  نفلت ، لاغـشا  هشیمه  طوطخ  اه ، هناخراک  اـه ، نیـشام  وهاـیه ، نآ  رد 
نانبل مزاع  درک و  ادج  وهایه  نآ  زا  ار  دوخ  طخ  نآ ، لابند  هب  داد و  شناکت  هک  دینـش  ار  یقمر  یب  يادـص  وا  ...و  اه  توص  طبض 

.دش

ار نانآ  دریگب و  شوغآ  رد  ار  هدش  هایـس  كاخ  رد  هدـنام  ناکدوک  تسد  ات  دـنارذگ  تیفاع  یب  نیمزرـس ، نآ  رد  هک  اه  لاس  هچ 
یگدنز هک  تشاد  وا  هب  یطبر  هچ  اهنیا  .تفر  دهاوخ  نارگید  ماک  هب  اهنآ  نودب  نانبل ، بونج  هک  دزاسب  شیوخ  نطو  هدنیآ  يارب 

شتآ رد  یگدنز  نوچ  دوب ؛ رپ  اه  فرح  نیا  زا  شـشوگ  وا  اما  دنتفگ ؛ وا  هب  يرایـسب  ار  نیا  دزاس ؟ هابت  رابغ  درگ و  نآ  رد  ار  شا 
ناـیم وا  دوب و  شتآ  شدوخ ، يرداـم  نیمزرـس  رد  کـنیا  نوچ  دـناشک ؛ ناریا  هب  ار  وا  سح ، نیمه  دوب و  هدـیزگرب  دوـخ  يارب  ار 

.دزوسب نآ  رد  ای  دنک  شوماخ  ار  نآ  ات  تفر  شتآ 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يدمحم سابع  / دیآ یم 

« .میوگب غورد  رگا  موش  روک  ما ؛ هدید  باوخ  نم  ! » میوگ یم  تسار  دینک  رواب 

.دشکب نوریب  شتآ  زا  دریگب و  ار  نامتسد  هک  تسه  یسک  هشیمه 

سنج زا  هک  یـسک  دـیآ ؛ یم  رون  ياه  هراپ  اب  یـسک  دوش ، یم  رتسکاـخ  دـیما  قوش و  هک  ییاـه  تملظ  رد  ظـیلغ و  هم  رد  هشیمه 
.درک توعد  نیچرپ  یب  ياه  غاب  هب  ار  ام  هک  ییاهزور  نامه  تقلخ ؛ زاغآ  رد  دنوادخ  ینابرهم  سنج  زا  تسا ، دنوادخ  ینابرهم 

.دیایب تسا  رارق  هک  تسه  یسک  هشیمه  دینک  رواب 

دـشک یم  هلعـش  میاه  یگنتلد  رد  هک  شتآ  زا  ینهاریپ  اب  مشاب ؛ هدمآ  ایند  هب  نیمز  زا  شیپ  اه  لاس  نم  دیاش  .ما » هدید  باوخ  نم  »
.دنشک یم  سفن  شتآ  ياه  هلعش  مناتسد  رد  ما ، هدمآ  ایند  هب  خزود  ياهتنا  رد  نم 

.تسا هدوب  شندمآ  راظتنا  زا  رپ  هک  یناویل  زا  ما  هدیشون  شتآ  اه ، لاس  نیا  مامت  رد 

زور رد  اـت  ما  هدـیچ  نامـسآ  زا  یکـشاوی  ار  اـه  هراتـس  بش ، ره  ما و  هدرک  قـشم  دـمآ » بسا  اـب  درم  نآ   » اـب ار  ما  یکدوـک  ماـمت 
.منک یناغارچ  ار  اه  هچوک  شندمآ ،

ات ما  هتسشن  هنشت  اه  لاس  دوب و  هتسکش  ياه  هنیآ  نیشنمه  طقف  هک  هنهک  یـسابل  رد  ما ؛ هدمآ  ایند  هب  اه  باوخ  زا  شیپ  اه  لاس  نم 
ار وا  اه ، باوخ  هک  ینامز  ات  مدوب  هدرک  مگ  ما  هنهک  ياه  شفک  رد  ار  نتفر  نم  .دروایب  میارب  مدوخ ، دق  زا  رتدنلب  يا  هنیآ  یسک ،

« .میوگب غورد  رگا  موش  روک  ما ؛ هدید  باوخ  نم   » .دنداد ناشن  نم  هب 
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شندش در  رطع  زا  طقف  تسین ؛ ناشدای  ار  شندش  در  نامز  مه  اهوب  بش  اما  ما ؛ هتشگ  وا  لابند  هب  ار  اه  هنیآ  مامت  بش ، نآ  زا  دعب 
.دنتسم زونه 

؛ تساـه یکیدزن  نیمه  هک  مناد  یم  اـما  ما ؛ هدـید  ار  شیاـپدر  هناقـشاع ، ياهرعـش  همه  نیا  زا  تیب  مادـک  رد  تسین  مداـی  تسرد 
.دنناوخ یم  دنخبل  اب  ناردام ، هک  گنشق  ياه  ییالال  مامت  زا  رت  کیدزن 

وب ار  شروضح  رطع  اهراب  .تساه  هیناث  زا  رت  کیدزن  وا  اما  هتفه ؛ ياهزور  مامت  لثم  ما ، هدرمـش  ار  میاـه  سفن  يادـص  اـهراب  نم 
.دنوش یم  مالکمه  ناراب  اب  هرجنپ ، تشپ  هک  ییاه  ینادعمش  مامت  لثم  ما ؛ هدیشک 

.دنا هدش  در  دنفسا  زا  هک  ییاهراهب  مامت  زا  رتدوز  دنزاورپ ، لاح  رد  هک  ییاه  هدنرپ  مامت  زا  رتدوز  دمآ ؛ دهاوخ  وا 

«. ما هدید  باوخ  نم  « ؛ دمآ دهاوخ  وا 

.دیآ یم  بورغ  زا  رتدوز  دیآ ؛ یم  زور  کی 

.رت کیدزن  هناهب  هب  اه  نیدرورف  همه  زا  تسا و  رت  هیبش  تشهب  هب  اه  تشهب  يدرا  مامت  زا 

يدابآدوواد هموصعم  / روهظ ینوفمس 

ياهرد میرگ و  یم  .مامتان  ییاه  ضغب  موجه  رد  دوش  یم  هلاچم  میولگ  .مشاپ  یم  اه  هرجنپ  يور  رس و  رب  ار  مدوبک  ياه  یگنتلد 
 . ...و مبلط  یم  يرای  هب  ار  مدایرف  مامت  .مبوک  یم  ار  تا  هنیدآ  هتسبورف 

یـصاع ياهداب  هب  ار  مدوجو  ياه  هرذ  هک  تسا  لاس  نایلاس  .ما  هتـسشن  رظتنم  نیگمهـس ، يراظتنا  هاگرد  رب  هک  تسا  لاس  ناـیلاس 
.دشاب یمهرم  ار  ما  نیکرچ  ياه  مخز  وت ، زا  يربخ  دیاش  ات  ما  هدرپس 

ياه یـسک  یب  گوس  هب  كورتم ، يا  هبلک  نوچ  دولآ ، هم  ياه  بش  نیا  رد  وت  یب  .یماجنارـس  یب  یهاـنپ و  یب  هتـسخ  ما ؛ هتـسخ 
مجح رد  اـه  هچوـک  یتـسین و  .مناـم  یم  رظتنم  مراپـس و  یم  توکـس  ياـه  ناراـب  هب  ار  محور  ياـه  هناریو  .منک  یم  وـخ  شیوـخ 

.دنا هدرک  رمخ  رمک  یشحو ، ياه  نادنبخی 

.دود یم  ار  درس  ياه  نابایخ  اوگوس ر ، ناوخ و  هیثرم  اه ، هفوکش  شود  هب  توبات  راهب ،

.دنا هدنام  هریخ  ار  تندمآ  هداج  هحرش ، هحرش  ییولگ  اب  میاه  هنارت  یتسین و 

.منک یم  وجو  تسج  یمخز ، یناتشگنارس  اب  ار  تیاه  ماگدر  اه و  نیمزرس  نیرترود  قمع  زا  منک  یم  تیادص 
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؟ میروایب تزاوشیپ  هب  هراتس  نماد  نماد  ات  ییآ  یم  یک  درک ! دنناوت  یمن  هبساحم  ار  تنامشچ  يانشور  تعسو  اه ، هنیآ  هک  نآ  يا 
؟ دیآ ینامهیم  هب  تهاگن  رطعم  ياهدنخبل  ار  هدومخ  ياه  هرهچ  نیا  ات  يدرگ  یم  زاب  یک 

، ناگتـشرف دـنوش ، یم  هدوشگ  ییاهنت ، هتفرگ  راگنز  ياه  لفق  داد ، میهاوخ  زاورپ  هراـبود  ار  ناـمیاهرتوبک  ییاـیب ، وت  هک  زور  نآ 
دلوت زور  زور ، نآ  دریگ ؛ یم  ارف  ناشکهک  زا  یناراـب  ار  نیمز  دـنیآ و  یم  صقر  هب  ار  نامـسآ  نیمز و  ناـبوک ، ياـپ  ناـنز و  فد 

.تسا تیرشب 

يا هنارت  ار  هتفرگ  مغ  رهش  نیا  روهظ ، ینوفمس  ات  درگ  زاب  دناهرب ! یکیرات  زا  تروضح  غارچ  ار  شوماخ  هدکتبرغ  نیا  ات  درگزاب ،
! دشاب يدبا 

یناما مثیم  / یناشن همه  نیا 

نایاپ يارب  ندش ، حبص  يارب  تسا  یبوخ  هناهب  باتفآ ، ییآ ! یم  هک  دنگوس  نامز  هتسخ  ياه  مشچ  هب  نیمز ، هتـسخ  ياه  مشچ  هب 
! تسین مزال  لیلد  ار  تندمآ  سپ  یباتفآ ؛ زا  رت  نشور  هک  وت  .بش 

اهرونت .دنک  یم  دادیب  هدـیدن ، ناراب  ياه  گرب  یگنـشت  .تسین  يربخ  باتفآ  زا  بآ  لابند  هب  میا  هتفرگ  شود  رب  ار  نامیاه  هزوک 
؟ ییایب هکنیا  يارب  تسین  یفاک  یناشن ، همه  نیا  ایآ  دنا ؛ شوماخ  هک  تسا  يرید 

ياه نوتـس  اه ، هنایروم  .تسا  هدـنام  هکورتم  هک  بحاص  یب  ياه  هناخ  لثم  دـنا ؛ هدرک  هنال  نامیاه  هنیـس  هشوگ  رد  اـه ، توبکنع 
تسا يرید  قشع ، .میا  هدش  تنایخ  ياه  هریت  جامآ  .دنا  هدیوج  ار  نامیاه  مشچ  یبوچ 

؟ ییایب هکنیا  يارب  تسین  یفاک  یناشن ، همه  نیا  ایآ  دنا ؛ هتسب  خی  اه  تسد  دنز ، یمن  هلعش  هک 

هکنیا هن  رگم  دـیآ و  یمرب  هک  تسا  بش  رـس  تشپ  حبـص ، هکنیا  هن  رگم  تسین و  يرارمتـسا  لاح  ناـمز  لـعف  بش ، هکنیا  هن  رگم 
؟ ییایب هکنیا  يارب  تسین  یفاک  یناشن  همه  نیا  ایآ  سپ  دوش ؛ یمن  حبص  یب  یبش  چیه 

.راهب نادیم  هب  دوش  یم  متخ  تسا ، ناتسمز  هچره 

زاب ار  شا  یتمالـس  هک  تسا  يرامیب  مادـک  ددرگ ؛ یمرب  هام  ره  هام ، ددرگ ، یمرب  زور  ره  دیـشروخ ، ددرگ ، یمرب  هلاـس  ره  راـهب ،
ایآ سپ  دشاب !؟ هتفاین  زاب  ار  شخـساپ  هک  تسا  یـشسرپ  مادک  دشاب و  هتفاین  زاب  ار  شا  يرادیب  هک  تسا  یبوخ  مادک  دشاب !؟ هتفاین 

؟ تسین یفاک  وت  ندمآ  يارب  یناشن  همه  نیا 

!؟ ییآ یم  هک  مروخ  یم  دنگوس 
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هرابود تعجر  هب  دـنهد  یم  تداهـش  اهربا  دـنهد ، یم  تداهـش  ایرد  یکیرات  رد  سوناف  ياهوسوس  دـنهد ، یم  تداهـش  اـه  هناوج 
! دز دهاوخن  دزد  ار  ناوراک  دش ، دهاوخ  ناراب  باهش  نامسآ ، اه و  هراتس 

.تسین هدوهیب  اه  هنوباب  یگنشت 

«. مونش یم  ناهج  عاضوا  دوبهب ز  يوب  »

.دننام یمن  لطعم  هتخوس  باتفآ  ياهریوک 

دور اجنآ  اود  يدرد  اجک  ره  »

دور اجنآ  افش  یمخز  اجک  ره 

تسدب روآ  یگنشت  وج  مک  بآ 

«. تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات 

يدمحم سابع  / دمآ یهاوخ  يزور 

زا هک  ییوت  .تسوت  رطاخ  هب  زیچ  همه  .دـنناوخ  یم  زاوآ  تیارب  اه  هتـشرف  همه  بش ، ره  .دـننک  یم  هاگن  وت  هب  اـه  هراتـس  بش ، ره 
.دباوخب تناتشگنارس  يور  دناوت  یم  هام  يرت و  گرزب  نامسآ 

.دروخ یم  بات  وت  ياه  سفن  اب  هک  تسا  یکچوک  هراوهگ  نیمز ،

.دننک یم  يراد  هدنز  بش  وت ، ياشامت  قشع  هب  اه  هچوک  همه  دنوش و  یم  زاب  وت  ندید  قوش  هب  هشیمه  اه ، هرجنپ  مامت 

.مراذگ یم  رانک  وت  يارب  ار  ما  هتشونن  ياه  همان  هک  تساه  نرق  نم ، .دناوت و  يداو  نادرگرس  نارفاسم  اهدور ، مامت 

.یناوخ یم  ار  میاه  همان  مامت  هک  مناد  یم 

.دشاب ایند  هعمج  نیرخآ  رد  رگا  یتح  دیسر ؛ دنهاوخ  تتسد  هب  ناش  همه  مناد  یم  اما  ما ؛ هدرکن  تسپ  تساه  لاس  ار  میاه  همان 

.مروخ یم  مدنچ ، رازه و  راب  يارب  ار  میاه  کشا  منک و  یم  ضغب  دعب ، دوش و  یم  گنت  همه  زا  رتشیب  تیارب  ملد 

هیرگ لامـش  ياه  لگنج  رد  هک  ییاهربا  مامت  لثم  نم  .تسا  هدماین  مدای  الاح  ات  دنچره  ما ؛ هتـسیرگ  وت  اب  ار  يرایـسب  ياهزور  نم 
.ما هدرک  هیرگ  وت  یب  ما ، هدرک  هیرگ  وت  اب  دننک ، یم 
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نیلوا و وت  درک ؛ مهاوخن  شومارف  هاـگ  چـیه  ار  وت  ماـن  نم  تسین ! اـم  اـب  سک  چـیه  راـگنا  یتسین ؛ وت  یتـقو  یتخـس ! ياـهزور  هچ 
.ما هتخومآ  نم  هک  یتسه  یمظعا  مان  نیرخآ 

ار وت  یناشن  اه  گنـس  مامت  هب  نم  .ما  هدز  فرح  اهداب  اب  اه  تعاس  یتح  ما ؛ هتفرگ  ربخ  یب  ياه  كدصاق  زا  ار  تغارـس  اهراب  نم 
.دمآ یهاوخ  يزور  دننکن  شومارف  هک  ما  هداد 

، كانساره ییاه  هرد  هت  رد  هشیمه  ما و  هتفر  الاب  روبعلا  بعص  ياه  هوک  زا  میاه  باوخ  رد  وت  لابند  هب  ردقچ  هک  سرپب  اه  هوک  زا 
.ما هدش  مگ 

هتشگ وت  ياپ  در  لابند  مه  دولآ  هم  ياه  هداج  مامت  رد  ما  هدیسرن  وت  هب  هاگ  چیه  اما  ما ؛ هدرمـش  ار  يدایز  ياه  هراتـس  بش  ره  نم 
چیه وت  اما  اه ؛ هوک  مامت  لثم  دنا ، هدش  ادصمه  نم  اب  لگنج ، ياه  تخرد  یتح  ما ، هدز  دایرف  دنلب  دنلب  ار  تمان  اهراب  ناراب ، اب  ما ،

؟ ینک تسپ  ار  میاه  کشا  باوج  یهاوخ  یم  یک  سپ  .يا  هدادن  ار  مباوج  تقو 

هلزلز باتفآ ، زا  شیپ  دیاش  دنک ! فراعت  هنوباب  ياه  لگ  وت  هب  دناوتب  مبلق  ات  دنامن  یتقو  دیاش  دشاب ! رید  یلیخ  نم  يارب  ادرف  دیاش 
! مریمب وت  ندید  زا  زیربل  ياهدنخبل  دادتما  رد  راذگب  دنک ! رادیب  ار  نیمز 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هدیشک فص  ياه  هنیدآ  مادک  رد 

.تسا نشور  یقاجا  زونه  توترف ، هتفرگ و  درگ  ياهدایرف  هنهک ، ياهدرد  مامت  اب 

.موسرم تسا  يزاوآ  تمان ، میراد ؛ هارمه  ار  وت  مان 

اب دـنا و  هدـنام  یلاـخ  راـظتنا  رپ  ياـه  شوغآ  میوش ؟ رظتنم  هدیـشک ، فص  ياـه  هنیدآ  مادـک  رد  ار  وت  هنییآ ! سوناـف و  ریثـکت  يا 
.نانچمه راوید  رب  دنتسه  ینیکرچ  یگتسخ  اه ، تعاس  تندماین ،

! سرپب دنا ، هدش  هراوگنس  هک  ییاهادص  كاخ و  رب  هدیسوپ  ياه  هسوب  زا  ایب 

.تسا يرعاش  فذح  تمشچ ، یب  زور  اجنیا 

.دنا هریخذ  اهدیهش  تمارتحا  هب  اجنیا 

*

.ییآ یم  و  ... 

.دننکش یم  مهرد  یکیرات  ياه  ناوختسا  دنوش و  یم  دگل  تسه ، هچ  ره  ياه  هلصاف  بسا و  اب  ییآ  یم 
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نادامار نیرسن  / راگدای نیرخآ 

! ییآ یم  هک  حبص  هب  مسق 

! ییآ یم  هک  ردق  بش  هب  مسق 

! ییآ یم  هک  رشح  هب  مسق 

زا .مرگن  یم  یلعا  ياه  قفا  يوس  هب  ور  مه  زاب  ملاـم و  یم  مشچ  دوعوم ! يا  تاـملک ! زیخاتـسر  رد  روص  هخفن  ناـنوچ  وت  ماـن  يا 
اجنآ دـهد ، یم  يدـمحم  ياه  لگ  رطع  شیاوه  هک  اجنآ  تسا ، نامـسآ  هرتسگ  تعـسو  نیرت  یبآ  هک  اجنآ  ینک ؛ یم  عولط  اجنآ 

.دنا هدیشک  فص  تساه  نرق  تراظتنا  رد  هتشرف  رازه  رازه  هک 

ره تهارمه  هب  هک  مناد  یم  .ییآ  یم  تخاـت  هب  تدـیپس ، بسا  رب  راوس  وـسارف ، نآ  زا  يزور  هک  مناد  یم  هنییآ ! بآ و  دـنزرف  يا 
.دنا هدرک  مخ  رس  تندمآ  نمی  هب  هک  منیب  یم  ار  اه  تخرد  .دیآ  یم  ام  هدز  نازخر  هش  هب  تسا ، قشع  ینشور و  رون و  هچ 

.دننز یم  هنیس  رب  ار  وت  گنس  نانز ، دایرف  هک  منیب  یم  ار  اهایرد  .دنزرل  یم  شیوخ  رب  تیور  ندید  قوش  زا  هک  منیب  یم  ار  اه  هوک 

زا شیپ  داب ، مهبم  ياوجن  زا  شیپ  يزور  هک  مرظتنم  مرظتنم ؛ نم  تسا و  یتسه  هدژم  نیرتازف  حور  تندـمآ  همطاف ! ِنیرخآ  راگدای 
.منز دایرف  ار  تندمآ  هدژم  اه ، هنیآ  مامت  زا  شیپ  ایرد ، هنامداش  ویرغ 

يدمحم سابع  !/ ناوخب جوا  هب  ارم 

یمن مشاب ؟ اهرتوبک  زاورپ  رگاشامت  طقف  دیاب  یک  ات  منک ؟ رس  تندید  ياهایور  اب  مناوت  یم  یک  ات  میارسب ؟ وت  زا  مناوت  یم  یک  ات 
یم زاورپ  ریگنیمز ، ياه  تخرد  نیا  یک  سپ  دشاب ؟ هتـشاد  ار  وت  يوب  گنر و  هک  منک  هاگن  نامـسآ  هب  دیاب  تمـس  مادک  زا  مناد 

همادا هب  یک  نم  سپ  مشاب ؟ هتـشاد  تسود  ار  هبنـشجنپ  نیگمغ  ياهرطع  مناوت  یم  یک  ات  تساجک ؟ نتـشاد  تسود  تیاهن  دننک ؟
؟ مریمب تا  ینابرهم  ياپ  رد  مناوت  یم  زور  مادک  دنسر ؟ یم  وت  هب  اه  نابایخ  یک  دیسر ؟ مهاوخ  وت  ياهدنخبل  تشهب 
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یم بوخ  دشاب ؟ هتسشن  مرس  رب  اه  فرب  نیرت  نیگنس  هک  ییایب  یتقو  دنکن  .منک  یم  شومارف  مه  ار  اه  تعاس  هک  ما  هتسخ  ردقنآ 
.تسا هدرک  رهق  نم  اب  تسا  یلاس  دنچ  هک  هنییآ  هب  دسرب  هچ  تخانش ؛ مهاوخن  ار  مدوخ  رگید  مه  مدوخ  اهزور ، نآ  هک  مناد 

قوش هب  ار  ما  یکدوک  ياهزور  نم  هک  دنگوس  اه  بآ  مامت  هب  ییآ ؟ یمن  هدشن ، مگ  ما  یناوج  ياپدر  زونه  هک  ییاهزور  نیا  ارچ 
زا رترطعم  تیاه ، سفن  دـناوخ و  یمرب  زا  اـهداب ، يارب  ار  اـه  هنوپ  يوب  وت ، اـه  تسد  هک  مراد  متح  .ما  هدـش  گرزب  وت  هب  ندیـسر 
هک ییابیز  ردـقنآ  وت  .دزرل  یم  اه  سگرن  مامت  نت  ینز ، یم  کـلپ  هک  یتقو  مروخب  مسق  مرـضاح  .تسا  هدـیکرا  ياـه  لـگ  ماـمت 

.دیارسب یتسه  هکنانچ  ار  وت  هتسناوتن  يا  هژاو  چیه  زونه 

چیه رد  هک  یتاملک  دـنیایب ؛ ایند  هب  يا  هزات  ياه  هژاو  نتـشون ، وت  زا  يارب  دـیاب  .دـنریم  یم  لال  اه  هژو  مامت  دـیآ ، یم  وت  مان  یتقو 
باتهم یک  دیـسر ؟ میهاوخ  اهربا  هناخ  هب  یک  سپ  .تسا  هدـماین  يرعاش  چـیه  نهذ  هب  هک  ییاه  هژاو  تسا ، هدـماین  يا  هماـن  تغل 

.داد دهاوخ  مل  ام ، ناویا  بل  هشیمه ، شیارب 

.تسا نتسیرگ  هاگ  هیکت  نیرتهب  تیاه ، هناش  .تسا  نم  ياه  هسوب  يارب  هناخ  نیرت  نما  تیاه  تسد 

! مدنخب رگید  راب  کی  مناوتب  ات  نک  توعد  تیاه  مشچ  ینامهم  هب  ارم 

! منک تباجا  ار  زاورپ  اه ، هدنرپ  هیبش  هرابود  مناوتب  ات  ناوخب  ارم  مسرب ؟ وت  هب  رتدوز  مناوت  یم  هار  مادک  زا  وگب 

! مزیخرب هرابود  ات  ناوخب  جوا  هب  ارم  نک ! توعد  تیاه  مدق  شیپ  رد  ندرم  هب  ارم 

هداز یقت  هبیط  / يراظتنا مشچ 

كاپ نهذ  زا  ار  تتبیغ  ياهریوصت  مدنب و  یم  تندماین  ياه  هتفه  هب  ور  ار  میاه  مشچ  .تندـمآ  ياوه  هب  مراپـس  یم  لد  هعمج  ره 
.عولط کی  هب  هعمج و  کی  هب  ریسم و  کی  هب  مشیدنا و  یم  زیچ  کی  هب  اهنت  منک و  یم 

.دنهاوخ یم  ار  وت  نادرگرس ، ياه  هعمج  هدید و  متس  یلاخ  ياه  تسد  هانپ ، یب  موصعم  ياه  هاگن 

ره نابز و  ره  .دـنناوخ  یم  ار  وت  نارک  ات  نارک  هدوبر و  هتـسخ  نامولظم  زا  ناما  هک  تساه  کشا  هدیکـشخ و  اه  بل  رب  اـه  هدـنخ 
بات رگید  هدش ، ینادنز  توکس  رد  ياه  هرجنح  یشوماخ و  هب  ور  ياه  هرجنح  .دنز  یم  ادص  ار  شیوخ  یجنم  سردایرف و  نییآ ،

.دنناوخ یم  ار  وت  ادصکی ، دنروآ ؛ یمن 
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؛ ینامه وت  .دـنا  هدـید  ناهج  مولظم  هانپ و  یب  ناکدوک  اهراب ، اهراب و  ار  وت  لصو  يایؤر  ناـهج ! ياـه  یکیراـت  ماـمت  نانـشور  يا 
يورین تسد ، رد  یبـلط  قـح  ریـشمش  تدـیپس ، زاـت و  هکی  نسوـت  رب  راوـس  یناـمه ؛ وـت  .اـه  نیرت  كاـپ  هلیبـق  زا  اـه  نیرت  نـشور 

.تنامیا زبس  يادر  زا  یشوپ  نت  اب  دوجو ، رد  يدرمناوج 

یب کیرات و  ياه  بش  اهزور و  هک  تسوت  لایخ  اه ! لد  نامـسآ  رد  نابات  هام  هناگی  يا  تمـصع ، یکاپ و  هراصع  رون ، رابت  زا  يا 
ياه لد  .دنوش  یم  متخ  وت  هب  مه  زونه  اه ، هداج  مامت  .دنلسوتم  وت  هب  مه  زونه  نادرگرس ، ياه  هبنـش  هس  .دنک  یم  راودیما  ار  هانپ 

.دهاوخ یم  ار  وت  مسبت  ياه  هفوکش  اه ، بل  رب  هدیکشخ  ياهدنخبل  .دنشک  یم  راظتنا  ار  وت  ندمآ  مه  زونه  هرجنپ ، تشپ  زا  نارگن 
يا ام ، لاوحا  رب  يرظان  هک  یکیدزن  هاتوک ؛ ياه  مدـق  نیا  اب  میـسر  یمن  تروضح  هب  هک  يرود  کـیدزن ؛ ردـقچ  يرود و  ردـقچ 

! ام ياهرظن  زا  بیاغ 

شبات یلعربنق  / نارابیوج رد  اه  هزبس  هماک  هدیکشخ 

(1) »؟ تسین کیدزن  دنیوگ  یم  هک  یحبص  ایآ  ! » یتسه حبص  نیرخآ  يا  وت  رب  مالس 

؟ دزاونب ار  ناسنا  یگدنز  قفا  تروهظ ، هدیپس  هک  تسین  نآ  ماگنه  ایآ  حبص ! يا 

؟ دشک راقفلاوذ  هب  ار  تملظ  ماک  هک  تا  هرهچ  باتفآ  تسا  اجک  تسا ، هدیشک  ماک  هب  ار  نیمز  تملظ ،

وس مادک  هب  دناد  یمن  رشب  .تسا  هدش  مگ  رشب  هار  هک  ییاجک  یگدنز ! هار  نیرت  تسار  يا  تسار »! هار  دنزرف  يا  ! » تسار هار  يا 
؟ زاون حور  يا  ییاجک  تسا ؛ هدرک  گنت  ار  ام  حور  قلُخ  اه ، یکیرات  .تسا  هتفرگرب  رد  ار  ام  وس  راهچ  زا  تاملظ  .دنز  ماگ 

راهب .دنا  هدییارگ  یکـشخ  هب  ناراز  هزبس  مامت  دنا و  هدـنام  زاب  راب  گرب و  زا  ناتخرد  تسا ، نازخ  رـسارس  نیمز  تزبس ، تماق  یب 
.درادن توارط  يراهب  چیه  وت  یب  اما  درذگ ، یم  نیمز  رانک  زا  لاس  ره 

.دشخب یمن  یمرخ  ناج ، یب  راهب  .ییوت  راهب  ناج  .تسا  نازخ  يراهب  ره  وت  یب 

.تسین ابیز  راهب  یتح  وت  یب 

.تسین ابیز  راشبآ  يراج 

نیمز دیابر و  یم  نیمز  رطاخ  زا  ار  یگنیزبس  هشیدـنا  یپ ، رد  یپ  ياه  نازخ  نم ، رورـس  يوشن  باکر  رد  اپ  رگا  ییوت ؛ نیمز  راهب 
.دنک یم  شومارف  ار  شیور  هرطاخ 
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«! نیرتزبس  » يا ییوت ، یقیقح  راهب 

! تمعن تمحر و  هرسکی  تدوجو  يا  ثیغلا -  لزنی  مکب  دنیب - ، یمن  ار  ناراب  يور  نیمز  یشابن ، وت  رگا 

! ناراهب يا  تنودب  دراب  یمن  ناراب 

نارابیوج رد  اه  هزبس  ماک  هدیکشخ 

، تسا نامسآ  رد  هک  یباتفآ  .تسا  وت  رونم  دوجو  باتفآ ، نوناک  شخب  ترارح  .درادن  یگدنشخرد  امرگ و  مه  باتفآ  وت  یب 

.تسا وت  ناشخرد  تماق  زا  يا  هیاس 

! باتفآ سدقم  تاذ  يا  نکفارب  ار  باقن  .تسا  وت  ناشخرد  تروص  يارب  یباقن  اهنت  باتفآ ، نابات ! سمش  يا  ییوت ، باتفآ  تاذ 

دیشروخ وت  نامشچ  تسوت و  مشچ  دیشروخ ،

میرادن ییادرف  وت  مشچ  دنکفشن  ات 

هک ایب  .تسا  هدـمآ  نام  گنت  یخارف  نیا  اب  نیمز  وت  یب  هک  ایب  .دزیخ  اپب  تیاه  ماگ  شیپ  هدرم ، نیمز  ات  ایب  اـه ! یبوخ  هصـالخ  يا 
«! مالظلا سمش   » يا یگدنز ! يانعم  يا  دناد ، یمن  ار  ندوب  ینعم  ناسنا ، تروضح ، یب 

يدمحم سابع  / ادرف زا  رت  کیدزن 

.دنوش لیدبت  خرس  لگ  هب  اه ، قافتا  مامت  هک  دمآ  دهاوخ  زور  مادک  مناد  یمن 

.دش دنهاوخ  مگ  نم  دننام  همه  ییاین ، وت  هک  یتقو  .منک  یم  رکف  مدوخ  هب  وت  زا  رتشیب  اهزور ، نیا 

امآ ما ؛ هدیـسرپ  اه  تخرد  زا  ار  مدوخ  زور  ره  .مدرگ  یم  میاپ  در  لابند  هک  تساـه  هتفه  .ما  هدرک  مگ  ار  مدوخ  تساـه  لاـس  نم 
هدوب وت  لابند  هکنآ  زا  رتشیب  ما ؛ هتـشگ  مدوخ  لابند  یـشاب ، هدرک  رکف  هک  اج  ره  .دنتـسناد  یمن  ار  نم  یناشن  اـه ، کـشجنگ  یتح 

، اه نیشام  روآ  ماسرس  يادص  رد  غولـش ، هشیمه  ياه  يور  هدایپ  رد  اه ، همانزور  ياه  يدنمزاین  رد  دحاو ، ياه  سوبوتا  رد  مشاب ؛
.تسا هدرک  شومارف  ار  شا  هتشادن  ياه  لگ  يوب  تساه  لاس  هک  يا  هچغاب  رد  اه ، ییاونان  ینالوط  ياه  فص  رد 

.ما هدیدن  ار  مدوخ  ما ، هتفر  ارهز  تشهب  هب  هک  اه  هبنشجنپ  یتح 

.هدرک شومارف  ارم  مسا  یتح  هک  ما  همانسانش  لثم  دروآ ؛ یمن  دای  هب  ارم  مه  هنییآ 

تـسا نیا  زا  مسرت  اه  تقو  یلیخ  .تسا  هتـشاذگن  میارب  باوخ  هدماین ، ياهزور  هروشلد  هتفرگ ، ار  مدوجو  مامت  ندشن ، ادیپ  سرت 
لثم تسرد  دـنوش ؛ وحم  میاه  سکع  مامت  بش ، کی  ادابم  هک  مسرت  یم  مشاب و  هدـشمگ  مموبلآ  ياه  سکع  يال  هبال  دـنکن  هک 
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! ما یکدوک  ياه  هرطاخ 
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.مدرک یم  مگ  یکدوک  رد  هک  ییاه  هکس  مامت  لثم  ما ؛ هدرک  مگ  ار  ما  هیاس  هک  تساهزور 

ياه نوران  هک  ینابایخ  تسین ؛ شیاه  تخرد  رـصع و  یلو  نابایخ  لاح  زا  رتهب  ملاح  ینعی  .مرادـن  یـشوخ  لاح  ًالـصا  اهزور  نیا 
باوخ اه  بش  مه  نابایخ  نیا  ياه  کشجنگ  یتح  .وت  زج  راظتنا ، زج  دـنهد ، یم  زیچ  همه  يوب  شمامتان ، ياه  هزاغم  راد و  هصغ 

.تساجک ناشدصقم  دنناد  یمن  مه  ناشدوخ  یتح  اما  نتفر ؛ يارب  دنراد  هلجع  هشیمه  هک  دننیب  یم  ار  ییاه  نیشام 

زور یتح  هک  یتخرد  همه  نیا  دـناوخب ، باصعا  یب  ریپ  ياه  نوران  همه  نیا  يارب  دـیاب  ار  يزاوآ  هچ  هتفر  شدای  داـب ، یتح  وت  یب 
.دنا هدرک  شومارف  مه  ار  ناشدوخ  دلوت 

ياه لد  هک  يا  هتفشآ  ياهوم  نامه  یتح  زیچ ، همه  لایخ  یب  اه ، مدآ  زا  رت  لایخ  یب  دنا ؛ هدیباوخ  هک  تساه  لاس  شیاهور  هدایپ 
.دنک یم  گنر  تلفغ  اب  ار  ناوج 

سپ ار  وت  .ما  هدیدن  هک  ییاه  لاس  اه و  هتفه  اهزور و  همه  شیپ  ما ؛ هتشاذگ  اج  وت  شیپ  ار  مدوخ  هک  منک  یم  کش  مراد  مک  مک 
مدوخ هب  ارم  ییایب و  دنیآ ، یم  هک  يرفاسم  همه  نیا  اب  زور ، کی  یهاوخ  یم  یک 

؟ درب یهاوخ  رود  ياهایرد  ینامهم  هب  ارم  یک  سپ  .ما  هدرک  مگ  ار  ایرد  گُنت ، ياه  یهام  مامت  زا  رتشیب  هک  ارم  یهد ؛ ناشن 

.تسین رید  ییایب ، وت  هک  يزور 

ادرف دیاب  هک  تسا  یباتفآ  زا  رت  کیدزن  تسادرف ؛ زا  رت  کیدزن  زور  نآ  هک  مناد  یم  اما  دنادن ، ار  زور  نآ  یمیوقت  چـیه  دـنچ  ره 
.دنک عولط 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هعمج ِهاگولگ  رد 

.دنا هدنکارپ  ياه  هناخ  ْمغ  اه ، ناسنا 

ار میاهراظتنا  هعمج ، ِهاگولگ  رد 

؛ ما هتسشن  هبدن »  » هب

.تسا هدرک  ضغب  نم  نامشچ  رد  هداج ، نیرت  خالگنس  ما و  هتسشن 

.مراذگ یم  ورف  ار  اه  تیب  کت  کت 

ما هدیواکن  ار  نرق  ياجک  وت  مان  اب 

!؟ ما هتشاذگن  هدیقع  نیا  ياپ  ار  مناج  و 
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.اه هیناث  دنت  لاذتبا  رد  ندز  هسرپ  ینعی  وت  یب  ندوب 

؛ تسام نتفرن  زا  یثیدح  اه ، هار  راهچ  مایپ  هشیمه 

.میریگ شوغآ  رد  ار  »ت  رطع  » میودب و دیاب  مینادب  ات 

*

.نکشرمک ياهراظتنا  لصف  تسا  هعمج  هرابود 

منک یم  عمج  ار  شیوخ  ياه  هکت 

؛ تسا ناهج  يزغم  کبس  ناوات  هک 

.یپایپ ياه  یگدوهیب  نیمه 

یعیدب رسای  / لد هرفس 

! الوم

.تساهراظتنا نیرتابیز  وت ، راظتنا 

! منیشنب اشامت  هب  ناج  قمع  زا  ار  تندمآ  هظحل  هظحل  مراذگب و  تیوک  ناتسآ  رب  رس  هک  نامز  نآ  تسابیز  هچ 

.ما هدرم  ناج  رد  یمدب  هزات  حور  تروهظ  زبس  ياه  ماگ  اب  تندمآ ، اب  وت  هک  رتابیز  هچ  و 

.مکچ یم  تروبع  هار  رب  موش و  یم  کشا  هرطق  هرطق  مراذگ و  یم  لد  ياه  هبارخ  رب  رس 

! منک ناراب  هراتس  ار  تندمآ  منیچب و  ار  نامسآ  ياه  هراتس  هک  نامز  نآ  تسابیز  هچ 

.نک تغورفرپ  رون  رد  قرغ  ار  هدرم  نیمز  ناباتب و  ملد  نامسآ  يانهپ  رب  ار  تدوجو  دیشروخ  ایب و 

.نک لالز  ار  ملد  يربا  نامسآ  تنامشچ ، دیشروخ  اب  راذگب و  منامشچ  رب  مدق 

! اقآ

رتابیز هچ  منک و  یم  همزمز  هملک  هملک  ار  تندـمآ  هب  جایتحا  قایتشا و  میاشگ و  یم  تجرف  ياعد  هب  بل  هک  هاگ  نآ  تسابیز  هچ 
! یشخبب ناج  ار  نیمز  هدرم  درس و  نت  يوش و  احیسم  ییایب و  وت  هک 
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یجنپ هجیدخ  / هدش هداد  هدعو 

هدش هداد  هدعو  يامظع  تمایق  ییوت 

هدش هداد  هدعو  يابیز  تقیقح  نامه 
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تسا دنباپ  هشیمه  شرارق  لوق و  هب  ادخ 

! هدش هداد  هدعو  يآ  مینکب ، اعد  ایب 

تشذگ لاس  رازه  دص  زا  بش  رمع  هک  ایب 

! هدش هداد  هدعو  يادرف  نشور  عولط 

درگرب دشک ، یم  هلعش  وس  همه  زا  منهج 

! هدش هداد  هدعو  يافوکش  زبس و  تشهب 

نکب هدنز  هرابود  ار  ناهج  هراشا  کی  هب 

! هدش هداد  هدعو  ياحیسم  هراشا ، کی  هب 

*

ییآ یم  تقو  هچ  سپ  مرظتنم ، زونه 

؟ هدش هداد  هدعو  يایند  يزیر  هیاپ  هب 

یناما میثم  /؟ ...یک

تمنیبب ات  ینک  روهظ  دوش  یم  یک 

تمنیبب اهنت  هیناث  دنچ  ضرع  رد 

نم زیزع  يرود  همه  نیا  زا  دعب  راذگب 

تمنیبب ای  ار  وت  يادص  مونشب  ای 

یناما میثم  / وزرآ

تسابیز ندنام ، رارق  یب  هتسبلد و 

تسابیز ندنام ، راظتنا  ترسح و  رد 

یلو تسا ، تخس  وت  ندیدن  زییاپ 
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تسابیز ندنام  راهب  يوزرآ  رد 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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